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GERAL
QUANTAS MIL VEZES JÁ SE REPETIU
“BASTA DE EXPLORAÇÃO E EMPOBRECIMENTO”?
MAS OS “MOUCOS NÃO OUVEM E OS CEGOS NÃO VEÊM”
SÓ A LUTA, A GREVE GERAL, OS FARÁ OUVIR E VER.
NUNCA OS TRABALHADORES PORTUGUESES TIVERAM TANTOS MOTIVOS PARA UMA PODEROSÍSSIMA
GREVE GERAL.
PAÍS CADA DIA MAIS POBRE. Após dois anos de austeridade e imposição de brutais sacrifícios ao
povo, o país está mais pobre. Quando é que isto pára?
DESEMPREGO CADA DIA MAIOR. O desemprego continua a crescer em espiral, caminhando para os
dois milhões, coisa nunca vista na história de Portugal. Quando é que se recuperam os postos de
trabalho perdidos?
PODER DE COMPRA DOS TRABALHAORES CADA DIA MENOR. Se o país empobrece, os trabalhadores e
as classes mais desfavorecidas têm cada vez menos poder de compra. O Ministro das Finanças
ainda não aprendeu que sem desenvolvimento económico nenhum país sai do marasmo?
CORTES NOS SALÁRIOS E PENSÕES NÃO PARAM. O actual governo, a mando do grande capital, só
conhece uma fórmula para combater a
austeridade. Cortar, cortar nos salários e
pensões, por mais baixos que uns e outros sejam,
já nem o magro subsídio de desemprego
escapa.
MAS OS “BARRIGAS DE BICHO” NÃO SABEM O
QUE É AUSTERIDADE. Paralelamente, aqueles
que muito têm, as grandes fortunas em regra
construídas à base da exploração de quem
trabalha, esses não sabem o que é crise nem
austeridade, porque o governo, por opção
ideológica que está na sua génese, é incapaz
de lhes tocar, e tributar as grandes fortunas para
este governo isso é impensável.
FOME E MISÉRIA ALASTRA. Quando surgiu a
Revolução dos Cravos, para os que nela
participaram e a viveram, era impensável que
passados menos de 40 anos, a fome e a miséria

estivessem de volta e em números assustadores e crescentes. Era igualmente impensável assistir-se
ao abandono das Universidades de milhares de estudantes por falta de dinheiro para pagar as
propinas. Parece que só o actual governo é que vive feliz com estas desgraças e vai daí, todas as
medidas que toma neste campo são para agravar a situação.
ESTADO SOCIAL NO CAMINHO DA DESTRUIÇÃO. O caminho escolhido pelo actual governo como
marca da sua opção de classe, é para destruir no Estado Social com incalculáveis graves
consequências futuras a médio e longo prazo.
CONTRATAÇÃO COLECTIVA CADA VEZ MAIS BLOQUEADA. A Contratação Colectiva através da qual
se podia recuperar algum poder de compra, porque é esse um dois seus principais objectivos, está
completamente bloqueada face às decisões do governo e da troika e por isso contam-se pelos
dedos as empresas onde nos últimos dois anos se negociaram aumentos salariais. É um ajuste de
contas do governo e patronato retrógrado com o 25 de Abril. É preciso travar esta brutalidade.
OS QUE AFUNDARAM O BPN “VIVEM À GRANDE E À FRANCESA. Entretanto os que afundaram o BPN
onde já foram enterrados milhões de milhões de €uros sem conto, continuam a viver “à grande e à
francesa”, bem instalados em vários sectores de actividade, continuando a aumentar fortunas.
Que sociedade é esta onde só o crime compensa? Até quando vamos tolerar isto?
O “DES”GOVERNO DOS RETALHOS. Portugal não tem governo, o que tem é uma manta de retalhos,
mas todos eles individualmente agarrados ao tacho, mais presos a ele que as lapas às pedras, em
cujas cabeças o principal objectivo é fazer dos pobres ainda mais pobres e dos ricos mais ricos. É
mais que tempo desta gente dar lugar a outra, a gente que governe o país com o objectivo de o
retirar da crise mas não à custa de quem já não tem mais nada para lhe sacarem.
PR PARA O BEM DO PAÍS NÃO EXISTE. Portugal, para tudo o que seja exercer uma magistratura de
influência não tem PR, ele serve de estaca para segurar o governo, só por razões ideológicas, sem
ser capaz de se aperceber do mal que está fazendo ao País. Mas o que se pode esperar por
exemplo de quem destruiu a agricultura e agora “manda as pessoas trabalhar para o campo”?
SÓ RESTA O CAMINHO DA LUTA, DE GREVE GERAL. A situação que Portugal vive hoje é insustentável,
é urgente um novo rumo para o País antes que seja tarde de mais. Como os membros do actual
governo não vivem em Portugal, porque quando falam é de outro país que não o nosso, só a Luta
os pode enviar para esse outro país antes que queimem o pouco que ainda resta de Portugal.
DIA 27 DE JUNHO, NÃO PODE HAVER TRABALHADORES INDIFERENTES. A situação é de tal ordem
grave, tanto para as actuais gerações como para as vindouras, que ninguém pode ficar indiferente.
Neste contexto os trabalhadores têm que dar uma resposta sindical em consonância com a
gravidade da situação e não pode haver sectores de actividade onde os trabalhadores fiquem
indiferentes.
Se não se cortar o mal pela raiz, aqueles sectores onde os salários são um pouco menos maus,
caminham igualmente para o abismo e depois já é tarde.
O SINTTAV ESPERA UMA GRANDE GREVE GERAL. Nunca os trabalhadores portugueses tiveram tantos
motivos para lutar.
Vamos todos juntos contribuir para construir um amanhã melhor, o amanhã ao qual tem direito
quem trabalha.

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE. SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
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