
Aos trabalhadores da Petrogal/Galp

OS TRABALHADORES RESISTEM E A LUTA AVANÇA!

No  passado  dia  4  reuniu-se a  Comissão  Sindical  Nacional  da
Petrogal (CSN) para fazer o ponto de situação da luta desenvolvida e
a desenvolver  em defesa da continuidade da Refinaria do Porto, do
emprego com direitos e da economia regional e nacional.

A  CSN  discutiu  vários  assuntos,  entre  os  quais,  as  propostas
apresentadas pela empresa individualmente aos trabalhadores tendo
em vista a rescisão dos contratos de trabalho e apesar de sabermos
que  os  trabalhadores  são  livres  de  fazerem  as  suas  opções,  os
Sindicatos consideram que o caminho é a continuidade da luta, pois,
só  dessa  forma  poderemos  levar  de  vencida  estes  “abutres
financeiros”  que “à pala”  do tema ambiental  pretendem continuar  a
destruir uma indústria estratégica para a Região Norte e para o país e,
consequentemente  aniquilando  milhares  de  postos  de  trabalho,
lançando mais famílias na pobreza.

A  CSN  saúda,  uma  vez  mais,  os  trabalhadores  pela  sua
determinação e participação empenhada nas  várias  acções  de luta
levadas a cabo nos últimos meses.  



Entretanto, continua a verificar-se a fuga do Primeiro-Ministro e do
Presidente  da  República  às  suas  responsabilidades,  recusando-se
ambos  a  intervir  para  inverter  a  intenção  de  encerramento  da
Refinaria:

� O Primeiro-Ministro  “empurra”  para  o  Ministério  do  Ambiente,
como se esta questão fosse meramente ambiental;

� O  Presidente  da  República  não  cumpre  nem  faz  cumprir  a
Constituição da República Portuguesa.

Assim, não pode ser…!

Face  ao  exposto  e  em conformidade  com o  mandato  do  Plenário
Geral, a CSN marcou novas acções de luta.

LUTA NACIONAL DOS TRABALHADORES DA PETROGAL
EM LISBOA

18 de Março
� 10h30 Junto à residência oficial do Primeiro-Ministro;

� 12h00 Junto à residência oficial do Presidente da República.

Para organização de transporte, inscreve-te já junto dos   d  irigentes do teu Sindicato.  

NESTA INICIATIVA É NECESSÁRIA A SOLIDARIEDADE E A PARTICIPAÇÃO
ACTIVA DE TODOS OS TRABALHADORES DE TODAS AS UNIDADES DA
EMPRESA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entretanto  está  já  em  preparação  a  realização  de  um  DEBATE
PÚBLICO em Matosinhos no dia 1 de Abril (aniversário da Petrogal),
cujos contornos serão oportunamente comunicados aos trabalhadores.

Em defesa da continuidade da Refinaria do Porto, do

emprego com direitos e da economia regional e nacional,

A LUTA CONTINUA!

Março de 2021

A Direcção


