SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

Aos Trabalhadores da Carris
DIA 14 - TODOS AO CINEMA S. JORGE
COM SAÍDA A PARTIR DAS 8 HORAS EM CADA ESTAÇÃO
Como é do conhecimento geral, dia 14 de Maio os trabalhadores da Carris; CarrisBus e CarrisTur, levarão a
efeito uma ação de luta de 24 horas, com o intuito de demonstrar veemente a sua discordância com a
subconcessão da Carris e privatização da CarrisTur.
Ao contrário do que foi aprovado em 2011, no PET – Plano Estratégico dos Transportes – de que só seriam
concessionadas/privatizadas as empresas cuja gestão pública não conseguisse resultados operacionais
positivos, o Governo prepara-se para concessionar a Carris uma das empresas que, precisamente, com a
gestão pública, vem cumprindo este requisito.
Daí que possa estar em marcha uma negociata oculta, cujo Caderno de Encargos estas ORT’s pretendem
“desmontar” com argumentos tecnicamente válidos. Por isso, é muito importante a concentração de
todos os trabalhadores, no próximo dia 14, no cinema S. Jorge, às 09h30m, para um debate que contará
com a presença de técnicos independentes e qualificados que nos ajudarão a identificar os sofismas e
malefícios desta concessão.
NÃO É ALTURA DE DIVISÕES ENTRE TRABALHADORES
OU DE ARGUMENTAÇÕES DE FALSAS DESCULPAS PARA NÃO ADERIR À GREVE.
Vivemos um dos momentos mais delicados e difíceis da existência da CARRIS e só esse facto justifica, por
si só, uma resposta inequívoca em defesa dos postos de trabalho e dos direitos conquistados pelas
diferentes gerações de trabalhadores que passaram por esta empresa com mais de 142 anos de
existência, para que continue na esfera pública.
O debate realizar-se-á no Cinema São Jorge em Lisboa, com saída das estações em autocarros
disponibilizados pelas Ort’s a partir das 8h00m. Os autocarros farão as viagens que forem necessárias
para transportar todos os trabalhadores. Finalizado o debate, está assegurado o transporte de regresso às
estações de origem.
Queremos fazer um apelo a todos, sindicalizados e não sindicalizados, independentemente do sector que
representem e da categoria profissional que detenham, que se devem deslocar de forma massiva para o
Cinema São Jorge e mostrar a união e o repudio dos trabalhadores da CARRIS perante este processo que o
Governo quer levar a cabo depressa e mal.
O evento, que vamos levar a cabo, é inédito na CARRIS e contará certamente com o mediatismo dos
intervenientes no debate e também com a cobertura dos media que tornarão visível, a todo país, a LUTA
DOS TRABALHADORES DA CARRIS.
Diz NÃO ao desmantelamento da CARRIS, defende o acordo de empresa e o teu posto de Trabalho
Lisboa, 11 de Maio de 2015
A Direção
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