Informação

Aos trabalhadores da Central do Pego
Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas

Sem emprego não há
desenvolvimento e futuro
Os plenários que se realizaram no passado dia 24 deixaram evidente que a generalidade dos
trabalhadores da Central, independentemernte da empresa, rejeitam qualquer solução que não
seja a manutenção dos postos de trabalho.
Mais, sejam quais forem os argumentos, a transição justa não é, até agora, mais do que outra
“bazuca de pólvora seca” onde os trabalhadores que desaparecerem não voltarão mais.
No caso do Pego se o pior cenário se colocar, confirmará o profundo erro politico de encerrar a
Central, sem olhar aos efeitos e não exigindo alternativas que mantenham e reforcem o emprego.
Portugal não é, de forma nenhuma um dos países prioritários, bem pelo contrário. Mas, os
“poderosos” continuam a produzir e a emitir CO2 a pontapé. Nós andamos de cócoras!

Não vamos parar!
O conhecimento de que já existem processos de intenção de despedimentos colectivos por
cessação de contratos com os PSE, o SIESI já solicitou reuniões ao Sr. PM e a todos os Grupos
Parlamentares.
Entretanto, está marcada para o próximo dia 7 uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara de
Abrantes e que terá, tambem, a presença da C. Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), considerando
que este é um problema de todos.

“A letra tem de bater com a caneta”!
O Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, na campanha para as autárquicas, aquando da sua
presença em Matosinhos, teceu duras criticas â Galp pelo encerramento da Refinaria sem acautelar
os empregos e o problema social daí resultante. Agora, no papel de “patrão”, pois foi o governo
que tomou a decisão não pode lavar as mãos. É OBRIGATÓRIO QUE DÊ O EXEMPLO!

Os próximos Plenários serão na rua…

Estamos a procurar fazer reuniões com os trabalhadores das empresas que já
comunicaram a intenção de despedir, bem como com os restantes a cada momento que
se torne necessário. Estes irão ser realizados fora da Central e com conhecimento à
população do Concelho e à Comunicação Social.
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A Direcção



Defende os teus direitos. Sindicaliza-te!
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