
AOS TRABALHADORES DA PETROGAL (GALP)

PELA GARANTIA DO EMPREGO!
 

A Fiequimetal  e  os  seus  Sindicatos  já  manifestaram,  junto  da  Administração da
empresa,  o  seu  repúdio  à  campanha  de  ataque  ao  emprego consubstanciada
naquilo a que, insolentemente, chamam “Plano Social”.

NENHUM TRABALHADOR DEVE ABRIR MÃO DO SEU POSTO DE TRABALHO!

É preciso desmascarar que o apregoado “Plano Social” da empresa não passa de
publicidade enganosa, com o rótulo do “social”, para e através da pressão e chantagem
sobre os trabalhadores coagir os trabalhadores a aceitarem pré-reformas a baixo custo
e rescisões de contratos, lançando os trabalhadores no desemprego, colocando uma
enorme sobrecarga na Segurança Social e, em algumas situações, os trabalhadores
ficam sem o direito legal a qualquer apoio social. Perante estes factos, incentivamos os
trabalhadores a rejeitarem este “Plano Troikano” de despedimento e a lutarem pela
defesa dos seus postos de trabalho. 

ISTO  É  INACEITÁVEL! Muito  mais  quando  se  trata  de  uma  empresa  que  nos
últimos  anos  tem  distribuído  dividendos  fabulosos  aos  accionistas  e  continua  a
contratar  trabalhadores  em  prestação  de  serviços para,  com  redução  de  direitos,
garantir os seus propósitos. A gravidade dos factos e da situação que foi criada exige
que sejam efectuadas diligências junto das instâncias do Governo, entre outras. Exige,
por outro lado, que seja reforçada a unidade dos trabalhadores em defesa do direito de
contratação colectiva e dos direitos laborais. 

Nem uma saída mais de trabalhadores da Petrogal com posto trabalho efectivo
por troca com a contratação/admissão de trabalhadores precários!

Face ao exposto, a Fiequimetal e os seus Sindicatos vão levar a efeito as seguintes
acções:

 Solicitação de reuniões com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Economia;

 Realização de uma acção de denúncia pública junto à sede da empresa, no dia
21 de Julho, terça-feira, às 10h00;

 Audição aos trabalhadores – Os dirigentes sindicais irão desenvolver contactos
com  os  trabalhadores,  para  auscultarem  as  suas  opiniões  e  conjuntamente
definir formas de luta na defesa da Petrogal com futuro.
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