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25 JUNHO 2021

Vamos em UNIDADE continuar a LUTA pela:

Ü Valorização dos salários e das prossões;
Ü Pela redução do horário de trabalho;
Ü Pelo cumprimento do ACT e a sua aplicação a todos os 

trabalhadores, sem excepção

PORQUE LUTAMOS NO DIA 25 DE JUNHO?
Porque a administração/governo continua sem responder às justas reivindicações dos trabalhadores e 
porque se assiste à secundarização dos trabalhadores da IP e empresas afiliadas, que não vêm 
valorizados os salários, que são preteridos no preenchimento de vagas e se vêem ultrapassados por 
recrutamentos externos que entram na empresa com salários mais elevados e condições muito 
superiores aos que são efectivos das empresas.

Porque foi a data proposta em contactos com outras ORT's e que acompanhámos para ampliar a 
UNIDADE dos trabalhadores, mas de que essas mesmas ORT's desistiram quando viram que 
estávamos empenhados em unir.

25 DE JUNHO, É MAIS UMA ETAPA DA LUTA
Apelamos para que os trabalhadores da IP e empresas afiliadas se mobilizem e participem na LUTA de 
25 de Junho, dando assim força à intervenção sindical consequente em defesa da valorização de todos 
os trabalhadores destas empresas.

Dia 25 será mais uma etapa da LUTA, que temos vindo a desenvolver e que vai continuar.

6 DE JULHO – CONCENTRAÇÃO NACIONAL
Porque entendemos que a LUTA não pode parar, depois da greve da próxima sexta feira, a 
próxima forma de LUTA será uma Concentração Nacional no dia 6 de Julho, de manhã, em 
moldes que anunciaremos brevemente.

EM UNIDADE A FORÇA DE QUEM TRABALHA
A UNIDADE constrói-se com os trabalhadores, pelo que são estes que determinam a dimensão das 
lutas a cada momento e dia 25 de Junho, pode e deve ser, um momento de uma forte UNIDADE de quem 
trabalha.

Os salários actuais, que já estão desajustados, foram conquistados pelos trabalhadores e a conquista 
de novos salários terão que ser os trabalhadores a conquistá-los com a sua LUTA!
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