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DIA 30 DE MAIO
GREVE GERAL NA REDITUS
PORQUE ESTA NÃO RESPEITA
OS TRABALHADORES, NEM OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
A GREVE QUE FOI SUSPENSA VAI SER REALIZADA
Factos. Face à situação continuada pela REDITUS, de falta de pagamento atempado aos trabalhadores, o que é um
inaceitável desrespeito por quem trabalha e dá a cara pela Empresa, o SINTTAV, dando expressão ao sentimento de
descontentamento generalizado dos trabalhadores, meteu um Pré-aviso de Greve Geral para o passado dia 11 de
Abril.
Greve suspensa. Perante a marcação da Greve, os Recursos Humanos da REDITUS, solicitaram uma reunião ao
SINTTAV para se discutir a situação e procurar uma solução que pudesse evitar a Greve.
O SINTTAV, que não marca Greves só por marcar e só recorre a essa forma de luta como último recurso,
disponibilizou-se para essa reunião, que decorreu nas Instalações do Sindicato.
Os Recursos Humanos da REDITUS assumiram um compromisso escrito, que divulgamos na altura e que
resumidamente se traduzia no seguinte:
Que a Empresa já tinha pago os valores em dívida referentes ao mês de Fevereiro.
Que os valores em dívida relativos ao mês de Março estavam em fase de regularização.
Reincidentes. Os Recursos Humanos da REDITUS não honraram os compromissos em toda a sua linha, o que para o
SINTTAV é inaceitável porque este Sindicato não admite que alguma das partes envolvidas num diálogo sério e
transparente, não honre os compromissos que assume e continue deliberadamente a faltar ao respeito aos
trabalhadores, que são os activos mais importantes de qualquer empresa.
Assim, com atitudes deste género, a resposta é a LUTA.
Novo Pré-aviso. Perante a continuada e abusiva prática da REDITUS, que recebe atempadamente das Empresas
detentoras do serviço que presta e não paga da mesma forma aos trabalhadores, foi metido novo pré-aviso de
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O SINTTAV e os trabalhadores não marcam Greve por marcar, só recorrem a ela em último recurso, mas se para
obrigar a REDITUS a cumprir os seus deveres para com os trabalhadores é necessário recorrer à Luta, esta será
realizada quantas vezes forem precisas.

TRABALHADOR DA REDITUS.
ESTÁ NAS TUAS MÃOS OBRIGAR A REDITUS A RESPEITAR QUEM TRABALHA.
UMA GRANDE GREVE, É A RESPOSTA NECESSÁRIA.
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

