GREVE GERAL
27 JUNHO
2013

OS MEDIA

O

RTP

setor da comunicação social
encontra-se em completo estado de deterioração. O governo, ao longo
destes tempos, tem descredibilizado os
profissionais ao serviço da rádio, da
televisão e de toda a imprensa, com o
objetivo claro e inequívoco de controlar.
No dia da greve geral, os profissionais de Media quer sejam do setor público, quer do privado devem defender os seus direitos,
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lutando por outras políticas.
Defender e Lutar pela contratação coletiva, é um dever de todos nós..
O SMAV combate a desregulação laboral no setor privado de Media e luta por um
Serviço Público de Rádio e Televisão , digno de todos os portugueses.

PELA DIGNIFICAÇÃO DOS MEDIA
PELA DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO
DE RÁDIO E TELEVISÃO
Em Portuga, na Europa e no Mundo a necessidade de assegurar a liberdade e o Pluralismo dos Media é cada vez mais uma preocupação e um objetivo. A agenda digital para a Europa 2020 é uma realidade, e as recomendações para Portugal parecem não passar do papel. As politicas do governo
para os Media, têm criado um clima de desconfiança e desresponsabilização. O Estado tem obrigações!
“Sempre

é hora de fazer o que é certo!”
Martin Luther King
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A VANTAGEM EM SER SINDICALIZADO

A Greve não é uma falta.
O trabalhador em greve, não pode ser substituído- é ilegal.
No setor da Comunicação Social não há “serviços mínimos”
Podes fazer greve, num só período de trabalho.
Turnos: se o horário de trabalho começar antes 00h00 ou
acabar depois das 24h00 do dia 27, a proteção do pré aviso
de greve produz efeitos a partir da hora que entraria ao serviço, ou perlonga até à hora em que deveria terminar o trabalho.
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