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SINTAP REÚNE COM OS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ILHA TERCEIRA
O SINTAP inicia esta segunda-feira uma série de reuniões sindicais, que se prolongam até
sexta-feira, com os trabalhadores das Administrações Públicas Regional e Local dos serviços
públicos sedeados na Ilha Terceira de acordo com o programa em anexo.
As referidas reuniões destinam-se fundamentalmente a informar os trabalhadores em causa
sobre as principais reivindicações nacionais e regionais do SINTAP e as alterações legislativas
entretanto verificadas que incidem e afetam a sua vida profissional e o conjunto dos seus direitos e
deveres laborais, bem como a auscultá-los sobre os problemas e preocupações que existam nos
respectivos locais de trabalho.
A necessidade de actualizar as remunerações/salários dos trabalhadores da Administração
Pública e de proceder ao descongelamento das suas progressões congeladas desde 2009, são algumas
das reivindicações nacionais do SINTAP que irão exigir a nossa atenção e acção sindicais ao longo do
corrente ano.
No plano regional, o SINTAP reivindica e agirá no sentido de obter a ATUALIZAÇÃO EM
10 % DO VALOR DA REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR/SUBSÍDIO DE INSULARIDADE,
que não é alvo de qualquer actualização desde 2009, procurando informar e sensibilizar os
trabalhadores da Administração Pública para a importância da sua organização e mobilização na
defesa e luta por aquela reivindicação, que permita recuperar o poder de compra dos seus salários
penalizados pela inflação e custo de vida mais alto verificados nos Açores relativamente ao
continente.
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