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  O Partido Comunista Português está solidário com os trabalhadores da STEF Potugal que estão a ser 
alvo de perseguições injustas e discriminatórias, com processos disciplinares,  por exercer um direito 
constitucional, a Greve.

  O sindicato SINTAB  comunicou à direcção da empresa desde Agosto do ano de 2012 o pré-aviso 
de greve às horas extraodinárias e aos feriados, aprovado em plenário de trabalhadores.

  O Sindicato e a comissão sindical  ficou surpreso quando os trabalhadores da STEF começaram a 
ser notificados com processos disciplinares por não irem laborar nos feriados, feriados esses que até 
são de descanso obrigatório no Contracto Colectivo de Trabalho, com a agravante de se focarem 
em concreto ao 25 de Abril e ao 1º de Maio, dia do trabalhador.

  Os trabalhadores reivindicam o fim das perseguições e do tratamento discriminatório dentro da 
empresa, repondo as condições acordadas e definidas no Contrato Colectivo de Trabalho, 
contribuíndo para uma situação social saudável entre trabalhadores e empresa.

  Perante o cada vez mais negro cenário económico e social que o país atravessa, onde os roubos 
e retirada de direitos, agravam as condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias, o PCP, 
partido de vanguarda na luta e na defesa intransigente de quem trabalha, considera ser urgente a 
denúncia de mais uma ofensiva contra os direitos laborais.

  Perante esta injustiça e para repôr a verdade, o Partido Comunista Português apoia e está solidário 
com o sindicato do sector, a comissão sindical e os trabalhadores da STEF nas lutas que, 
seguramente, serão travadas para impedir mais esta ofensiva.

  Com união de todos, juntos venceremos!

TRABALHADORES DA STEF PORTUGAL 
VÍTIMAS DE PERSEGUIÇÃO

BASTA DE INJUSTIÇAS !
COM O PCP, UMA POLÍTICA E UM GOVERNO PATRIÓTICO E DE  ESQUERDA
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