MOÇÃO
CONTRA A EXPLORAÇÃO E A MISÉRIA - VAMOS FAZER A GREVE GERAL

Considerando a gravidade da situação que Portugal e os trabalhadores estão a viver derivado
às políticas de direita impostas pelo Governo PSD/CDS, em obediência às exigências da Troika e
do grande capital.

Considerando que essas políticas estão a provocar a derrocada do País e o empobrecimento
dos trabalhadores (incluindo os do sector) e as camadas da população que menos têm e menos
podem.

Considerando que os brutais e cegos cortes do Governo PSD/CDS reduzem ou aniquilam os
direitos sociais e laborais, cortam nos salários e nas pensões, roubam no 13.º mês e no subsídio de
férias, aumentam os custos com a saúde e o ensino, aumentam nos impostos (IRS e IVA) e
encarecem violentamente o custo de vida.

Considerando que a imposição destas medidas, assentes na crise capitalista, são injustas e
inaceitáveis.

Considerando que as muitas medidas de austeridade em curso, contidas nos sucessivos
PEC's do anterior Governo PS, o acordo de agressão feito com a Troika e o O. E. 2012 do
Governo PSD/CDS não resolvem os problemas do País e dos trabalhadores, antes os agravam e
engordam ainda mais os ricos e poderosos que foram e são os causadores directos do
empobrecimento do País.

Considerando que as alterações, para pior, do Governo à legislação do trabalho flexibilizam
os despedimentos, reduzem as indemnizações, aumentam os horários de trabalho, reduzem o
ganho dos trabalhadores, são um retrocesso civilizacional e só servem para satisfazer a ganância
do patronato.

Considerando ainda que o Governo PSD/CDS está a hipotecar o País e a destruir a sua
soberania.

Considerando a Greve Geral declarada pela CGTP-IN para o dia 24 de Novembro de 2011
contra estas políticas e o estado calamitoso a que estamos a chegar.

A Direcção do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes
e Similares do Algarve, reunida no dia 07/11/2011, pelas 10h30, decide:
1. Declarar a sua adesão e o seu incondicional apoio e participação na Greve Geral do próximo
dia 24/11/2011 declarada pela CGTP-IN.
2. Manifestar o seu mais veemente repúdio e condenação às políticas do Governo PSD/CDS,
as quais não servem os reais interesses de Portugal, nem da região, nem os direitos de quem

trabalha e que, infelizmente, têm o apoio do Partido Socialista.
3. Exortar todos os trabalhadores do sector da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do
Algarve a participarem massivamente na Greve Geral do próximo dia 24 de Novembro, em
defesa dos seus direitos e aspirações a uma região e a um País desenvolvido, social e
soberano.
Faro, 07 de Novembro de 2011
A Direcção

