
AOS TRABALHADORES DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE SINES

BASTA DE EXPLORAÇÃO

O Complexo Industrial de Sines é cada vez mais uma máquina gigantesca
de exploração dos trabalhadores, com particular destaque para os trabalha-
dores da manutenção industrial, onde incluímos os montadores de andaimes
e isolamentos, entre outros.  Chegou a hora de os trabalhadores se organiza-
rem para combater o actual estado de coisas.

A exploração dos trabalhadores tem origem nos baixíssimos salários pra-
ticados, o que empurra muitos deles para a emigração, para longe das suas
famílias, procurando melhores condições para uma vida digna. Com efeito,
há uma quantidade muito grande de trabalhadores num circuito de precarie-
dade, entre o estrangeiro e os trabalhos eventuais no complexo industrial de
Sines, como a paragem em curso na Refinaria de Sines.

BASTA DE SALÁRIOS DE MISÉRIA

Outra face da mesma moeda é o chamado trabalho à hora, uma figura
ilegal  que nem sequer existe na lei.  O trabalho à hora é a face da ultra-
precariedade reinante no Complexo, onde os patrões falseiam os salários,
pretendendo fazer crer aos trabalhadores que aqueles seriam mais elevados
do que na realidade são.

O salário  pago à  generalidade dos  trabalhadores  é  pouco  mais  que  o
salário mínimo, mas traz embrulhadas várias rubricas, como os subsídios de
Natal e de férias (pagos em duodécimos) e uma parcela da indemnização
por rescisão de contrato.  

A soma de todas as parcelas não corresponde ao salário real, mas a um
valor falseado, sabendo os trabalhadores de experiência própria que não têm
direito a férias pagas e estão sujeitos à forma mais abjecta de precariedade.

MAIS RESPEITO PELOS TRABALHADORES

A falta de respeito pelos trabalhadores é manifesta e nela cabem todos os
atropelos  possíveis  aos  direitos  dos  trabalhadores,  quer  estes  estejam
integrados numa paragem ou numa estrutura de manutenção permanente
das grandes instalações do Complexo Industrial e Portuário.

SINDICALIZA-TE!
DEFENDE OS TEUS DIREITOS!
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