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SETEMBRO DE 2015

BASTA! DIA 4 DE OUTUBRO TEMOS QUE DERROTAR
NAS URNAS OS PARTIDOS ANTI-TRABALHADORES!
Cantinho do humor:

Dia 4 de Outubro de 2015 é dia de importantes escolhas para o nosso futuro colectivo:
Esteja atento á campanha eleitoral e ás propostas apresentadas;
Veja os debates entre as diversas forças políticas;
Leia o programa eleitoral de cada partido;
Será que quem trouxe Portugal a esta situação (PS, PSD e CDS-PP) é que vai salvar o
país?;
Reflita para si mesmo, quem realmente defende os seus interesses enquanto trabalhador,
cidadão e contribuinte;
Vote em consciência (para mais tarde não se vir a arrepender);
Quando os Trabalhadores começarem a votar em quem realmente os defende, isto muda
Camaradas, isto muda!
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Voz dos Leitores


Houve um trabalhador que não completou a
formação e recebeu depois um diploma a comprovar
que tinha obtido a qualificação de 100%!?!?! A
formação profissional na SGSP faz milagres?

Os operadores de laminagem alertam o
encarregado porque por vezes os PVB’s têm os
valores fora de especificação técnica. A resposta é,
laminem assim! Porquê? Rigor é só mais uma
palavra no dicionário?

No arranque depois das férias houve uma
secção que não produziu porque o responsável não
sabia que esta começava a laborar das 00h às
08h!?!?! Não sabia? Se for preciso uma fotocópia
do horário nós arranjamos!

Ao aumento de trabalho na fábrica, não
corresponde ao aumento de trabalhadores com
vínculo com a SGSP. Porquê? É porque causa dos
direitos, não é!

Consta-se que há um responsável de um
sector que marca falta injustificada aos trabalhadores
porque estes não o avisam das ausências por
SMS!?!?! Será verdade? No nosso AE em que
clausula é que isso está?

Começaram as obras de desmontagem do
forno BT e a área não foi isolada! Só depois da
denúncia de alguns trabalhadores é que se vedou a
zona. A Segurança é muito bonita mas é só no
papel!

Na SGSP continuam a existir trabalhadores a
desempenhar funções acima da sua categoria
profissional sem receberem deslocação de funções!
Quando é que isto vai mudar?

O SINDICATO VIDREIRO E OS
TRABALHADORES GANHARAM OUTRA VEZ

OS TRABALHADORES DA SGSP
ARMINDO FRANCISCO
ANTONIO NOBRE
O SUPREMO TRIBUNAL DECIDIU QUE FORAM
ILEGALMENTE DESPEDIDOS, E TÊM QUE SER
IMEDIATAMENTE
ADMITIDOS
AO
TRABALHO

AGORA FALTA CUMPRIR AS DECISÕES!
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Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria Vidreira
COMISSÃO SINDICAL DA SAINT-GOBAIN SEKURIT PORTUGAL, VIDRO AUTOMÓVEL S.A.
É PRECISO ACABAR COM AS
DESIGUALDADES

DIA 4 DE OUTUBRO É PRECISO
DERROTAR A POLÍTICA DE DIREITA, E
ELEGER QUEM REALMENTE DEFENDE
OS TRABALHADORES!

PARA ISSO É NECESSARIO:
 TRABALHO DIGNO;
 AUMENTAR SALÁRIOS E PENSÕES;
 JUSTIÇA FISCAL;
Somos Piratas!
Somos Piratas!
Só não trazemos as
gravatas
não sabemos fazer nós
Há mais Piratas,
E com gravatas,
que usam luvas
mas Piratas somos nós!

A tragédia humanitária no Mediterrâneo e na Europa
A CGTP-IN promoveu um debate no dia 18 solidarizandose assim com todos os refugiados e imigrantes, vítimas das
desigualdades e desequilíbrios entre países e continentes,
das políticas neoliberais de apropriação de recursos
naturais e da ingerência e da guerra. Nas últimas semanas
intensificou-se uma verdadeira catástrofe humanitária,
traduzida em milhares de mortes no Mediterrâneo e na
Europa. Largas dezenas de milhares de seres humanos
fogem à guerra, à destruição e à miséria, e vão em busca
de refúgio, de segurança, de paz e de trabalho na Europa.
Não fique indiferente, seja solidário!

Portugal, até ver, é um país de direito!
O Supremo Tribunal de Lisboa considerou que os
Despedimentos dos Trabalhadores da SGSP
Armindo Francisco e António Nobre foram
considerados ilegais!
Agora a SGSP está a “tentar” não acatar a ordem
do Tribunal, o que significa que o poder
económico não quer respeitar o poder judicial.

AH! ENTÃO O PIRATA SOU EU!
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