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DIA DE ACÇÃO E LUTA
18 de Maio de 2016
 Melhores salários
 Melhores condições de trabalho
 Saúde e Segurança no trabalho
 Defesa do serviço público

O capitalismo lançou o mundo numa grave crise que ao mesmo tempo que confirma a sua incapacidade para se libertar das crises que periodicamente o abalam, é
reveladora de uma crise bem mais profunda, de natureza estrutural e sistémica e
que revela que não é este sistema a solução para os problemas da humanidade.
Intensifica-se a exploração dos trabalhadores com a extensão do uso da força de
trabalho e a redução, por todos os meios possíveis, da sua remuneração.
São eixos centrais desta ofensiva a redução dos salários reais, a intensificação dos
ritmos de trabalho, a apropriação dos ganhos de produtividade do trabalho pelo
capital, a desregulamentação e o aumento do horário de trabalho, o aumento da idade de reforma e diminuição dos valores de reformas e pensões, a desregulamentação das relações laborais, aumento das taxas de desemprego, generalização do
trabalho precário, particularmente entre as novas gerações de trabalhadores, regressão de direitos sociais e laborais, sobre-exploração dos trabalhadores migrantes.
A destruição dos serviços públicos com a sua transformação em instrumentos dos
grandes grupos económicos e financeiros, a apropriação das riquezas naturais é
outra face da ofensiva capitalista no seu objectivo de concentrarem a riqueza, à
custa do empobrecimento dos povos e da exploração dos trabalhadores.
São os trabalhadores que têm que tomar nas suas mãos os destinos das suas vidas
e lutar pela construção de uma sociedade justa e solidária e, nesse sentido o Movimento Sindical de Classe tem a obrigação e o dever de mobilizar forças e vontades
para dignificar a vida de quem trabalha.
Assim, a UIS-Transportes, Comunicações e Pescas e as organizações sindicais abaixo indicadas, decidem promover um dia de Acção, Luta e Solidariedade de Classe no dia 18 de Maio de 2016,
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Reivindicamos a solidariedade como um principio fundamental do movimento sindical de classe, saudamos e apoiamos os trabalhadores que estão lutando em todo
o mundo e que a sua luta se reflicta nas reivindicações que colocamos nesta convocatória e, por isso, apelamos apara que no dia 18 de Maio de 2016, realizem manifestações e concentrações, greves, plenários, encontros, etc, em defesa das seguintes reivindicações;








Valorização dos salários e do rendimento dos trabalhadores;
Contra a precariedade no trabalho e pelo trabalho com direitos;
Pela redução do horário de trabalho;
Pelo fim da discriminação e pela igualdade nos locais de trabalho;
Pela existência de condições de Saúde e Segurança nos locais de trabalho;
Pela defesa do serviço público ao serviço dos povos;
Contra exploração e empobrecimento de quem trabalha.

Juntos termos mais força na defesa de quem trabalha e pela construção de uma
sociedade justa e solidária.
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