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QUANDO A RAZÃO É FORTE
OS TRABALHADORES NÃO DESISTEM DE LUTAR
O ano 2018 terminou com uma greve histórica de dois dias, 24 e 31 de Dezembro, seguida de mais dois feriados, dias
25 e o primeiro dia do ano de 2019, estas no âmbito da luta pela reposição do pagamento 100% no trabalho
suplementar,

composta

por

duas

concentrações no Porto, na véspera de
Natal na NOS e no último dia do ano na
MEO, a revelar uma enorme coragem e
sacrifício em defesa de salários compatíveis
com o desempenho de funções altamente
qualificadas, por melhores condições de
trabalho e integração nos quadros efectivos
das Operadoras de Telecomunicações para
quem prestam serviço, alguns há mais de 20
anos.
Trabalhadores de várias empresas em
prestação de serviço nas três grandes
Operadoras aderiram à greve, juntaram-se
em

protesto

e

defesa

pelos

mesmos

objectivos, com registo de uma adesão
muito forte a registar uma média de 90% no conjunto dos 4 dias de greve e para quem na generalidade ganha o salário
mínimo nacional, é de facto um grande exemplo de que a luta se faz com sacrifícios quando a razão é forte até atingir
os objectivos.

TRABALHADORES DA RHMAIS TÊM GREVE MARCADA PARA DIA 16 DE JANEIRO
Os trabalhadores não desistem de lutar até que a empresa se digne em se disponibilizar a tomar em consideração as
suas propostas reivindicativas, tendo em conta que a tolerância atingiu os limites máximos para quem se esforça no
seu desempenho profissional e continua a não sentir valorizado o trabalho prestado.

A LUTA CONTINUA! PODEM SEMPRE CONTAR COM O SINTTAV!
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores.

SINDICALIZA-TE NO SINTTAV
PARA ESTARES MAIS E MELHOR DEFENDIDO
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

