SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

COMUNICADO
1.º DE MAIO, GREVE NO SECTOR DAS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO
O 1.º de Maio é apenas um dia no ano de muitos dias, em que se relembra à
sociedade a importância do trabalho na dignificação da condição humana.

É um dia de comemoração mas também é um dia de luta para os trabalhadores que
são impedidos de o celebrar, porque há empregadores que mantêm os estabelecimentos
abertos num dia considerado feriado na legislação.

O SITESE apresentou um pré-aviso de greve para permitir a todos os
trabalhadores, nas mesmas condições, usufruírem do feriado que é de todos, da forma
que entenderem.

O SITESE saúda os empregadores que não se associam ao boicote patronal do Dia do
Trabalhador reconhecendo o direito dos trabalhadores ao feriado, prevenindo a paz social das
empresas e abstendo-se de uma confrontação desnecessária e inútil.

O SITESE apela ainda aos trabalhadores para se concentrarem este ano nos jardins do
Palácio de Cristal, no Porto, e participarem na festa do dia mundial dos trabalhadores.

Pelo respeito do 1.º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador!
Pelo trabalho digno! Contra a precariedade!
Contra as reduções salariais e pela defesa dos direitos dos trabalhadores!
Pela revisão anual da contratação colectiva!

Lisboa, 20 de Abril de 2015

A Direcção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389

PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

