A LUTA DOS TRABALHADORES DA PT PORTUGAL CONTINUA ACTIVA
EM DEFESA DOS POSTOS DE TRABALHO
E DA ESTABILIDADE SOCIAL E LABORAL NA EMPRESA

PORTO – DIA 24 AGOSTO
CONCENTRAÇÃO DE TRABALHADORES
DAS 12H ÀS 14H
JUNTO AO EDIFICIO DA PT
(TENENTE VALADIM)
A luta dos trabalhadores contra a ofensiva sem precedentes, efectuada pela Gestão
PT-Altice, continua activa desde a grande jornada nacional assente na Greve Geral
realizada no passado dia 21/07.
As ORT (Sindicatos e CT), em união total pela defesa dos postos de trabalho e da
estabilidade social e laboral na empresa, mantêm o compromisso firme e sério de
tudo continuar a fazer para resgatar os 155 trabalhadores transmitidos para
empresas externas, para recolocar os trabalhadores nas funções que sempre
desempenharam, e que de forma abrupta e inexplicável se encontram desocupados
ou semi-ocupados na USP e UTT respectivamente,e ainda para anular o processo de
RMA’s a decorrer até porque a Empresa está actualmente com processos de
recrutamento externo.
É compromisso das ORTs continuar a persistir na responsabilização do actual
Governo, da Assembleia da República, e dos Partidos Políticos, exigindo uma
discussão séria em defesa da Empresa PT e dos postos de trabalho que são a base de
sustento de milhares de famílias.
A luta jurídica é também um compromisso que as ORTs estão a desenvolver em
conjunto, pelos advogados de todas as Estruturas Sindicais, de forma séria e
responsável, e cujo processo está a ser minuciosamente analisado em conformidade
com as situações existentes.

EM UNIDADE NA ACÇÃO, VAI VALER A PENA A NOSSA LUTA!
Não vamos abrandar o ritmo da nossa luta. Dar visibilidade à nossa luta é
extremamente importante para consciencializar a opinião pública da gravidade da
situação que se vive na PT e que é um problema transversal a todos os trabalhadores
e aos portugueses. Reforçar a nossa exigência perante o Poder Politico de que tem
obrigação de defender uma empresa estratégica para o País das “garras” de um
grupo económico, que apenas está de passagem, com o intuito de sacar milhões
deixando um rasto de destruição irrecuperável.

NÃO VAMOS DESISTIR DE LUTAR
TRABALHADORES DA PT NO PORTO COMPAREÇAM NA
CONCENTRAÇÃO DO PROXIMO DIA 24 DE AGOSTO
21/08/2017

