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Sobre a Valorização Profissional da respetiva carreira,
TRABALHADORES DA RIAC, ATRAVÉS DO SINTAP, PEDEM AUDIÊNCIA
AO PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL
Na sequência de um abaixo-assinado subscrito por mais de 70 trabalhadores da RIAC,
Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, representando a quase totalidade dos trabalhadores deste
serviço público de Santa Maria ao Corvo, endereçado ao SINTAP, solicitando a intervenção
desta estrutura sindical junto do Presidente do Governo Regional na defesa do seu direito à
revalorização profissional, o SINTAP faz saber que solicitou hoje uma audiência ao chefe do
executivo regional sobre esta sua legítima reivindicação.
Recorde-se que estes trabalhadores têm reivindicado a valorização da sua carreira na
RIAC baseada na especial abrangência, complexidade e responsabilidade das funções que lhes
têm sido progressivamente cometidas, funções acrescidas recentemente pela atribuição de mais
outras tantas funções de serviço ao público cidadão.
Os trabalhadores em causa, por entenderem relevante as funções de serviço público que
prestam junto dos cidadãos, principalmente dos mais carenciados, querem continuar a prestar o
seu trabalho em prol deste público, rejeitando a insinuação anteriormente feita de quem está mal
muda-se.
A importância das funções e o respeito pelos trabalhadores que as exercem não podem
nem devem ser feitos à custa dos baixos salários atualmente praticados neste serviço, pedindo e
esperando os mesmos que sejam ao menos ouvidos e compreendidos sobre as razões da sua
legítima reivindicação.
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