GREVE GERAL DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2010
DAS 00 ÀS 24 HORAS
O SIOFA. Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins, aderiu à Greve decretada
pelas Centrais Sindicais U G T e C G T P IN marcada para o dia 24 de Novembro de 2010 das 00 às 24
Horas.
Como Sindicato Independente, aderiu a esta Greve depois de várias reuniões entre todos os Sindicatos
de Transportes e Comunicações, isto é foram efectivamente analisados todos os prós e contras que esta
greve traz aos trabalhadores e ao País em geral.
Depois desta análise as conclusões foram unânimes, isto é, são os trabalhadores Portugueses que terão
de pagar mais uma vez a factura da crise Mundial e Nacional, quando estes em nada contribuíram para
que se chegasse uma situação económica e financeira tão ruinosa.
Os trabalhadores Portugueses e em especial os Ferroviários têm consciência, de que este problema da
CRISE não se resolve com esta paragem a nível Nacional, mas esta é a única forma que nós temos para
fazer ver aos nossos Governantes que estão ERRADOS e que haveria outras alternativas sem lesar
tantos os não culpados, como por exemplo a prorrogação da dívida pública em mais anos, redução de:
Deputados, Ministros, Secretários e Subsecretários de Estados, Organismos Públicos que nada
produzem, Conselho de Gerência das várias Empresas participadas pelo Estado, e por aí além um sem
número de Políticos que nada fazem e que recebem ao fim do mês Chorudos ordenados e Reformas
para as quais em nada contribuíram.
O SIOFA, apela aos Ferroviários e em particular aos seus Associados para a sua adesão à Greve Geral
marcada para o dia 24 de Novembro, mostrando assim o seu descontentamento ao Governo Português
não só pelo congelamento dos Salários, mas também pelo corte nos vencimentos e no subsídio de
Refeição que a todos vai afectar.
Assim, O SIOFA entregou o seu pré-aviso de greve, demonstrando o seu descontentamento, pois que, é
a única alternativa que nos resta.

VAMOS TODOS PARAR DIA 24 Das 00ÀS 24 HORAS.
LUTAMOS PELOS NOSSOS DIREITOS
Lisboa, 10 de Novembro de 2010
A Direcção.
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