Comunicado
29/03/2015

VENCEMOS O PRIMEIRO OBSTÁCULO.
MINISTÉRIO DA SAÚDE RETOMA NEGOCIAÇÕES.
A GREVE FICA SUSPENSA
COLEGAS
Na noite de sexta-feira, o Ministério da Saúde, através da ACSS, comunicou-nos a RETOMA do
processo negocial, marcando reunião para o dia 10 de Abril.
Três dias antes da nossa GREVE HISTÓRICA o Governo reconheceu as nossas razões e a nossa
força.
Enquanto RETOMA do processo negocial, a Direcção Nacional do Sindicato (STSS) avaliou todo o
processo de luta desenvolvido, considerando ter alcançado os primeiros objectivos: RETOMAR a
negociação, facto que determina a decisão de SUSPENDER a greve.
Só isso: SUSPENDER a greve para se RETOMAR a negociação.
Foi uma vitória dos colegas que, sem medos, confiaram na estratégia de luta do Sindicato (STSS).
Estamos, todos, de parabéns.
Da avaliação da Direcção Nacional do Sindicato (STSS), efectuada durante o dia 28 de Março,
sábado, resulta que retomando-se o processo negocial, tal não significa uma vitória
incondicional e absoluta. É só uma primeira etapa.
E, afirmamo-lo porque à mesa das negociações também se sentarão os “traidores”. Os que até
ao último momento tentaram desmobilizar a greve. Os mesmos do costume.
Aqueles que desde Novembro de 2014 vêm a mentir aos colegas, afirmando que as negociações
estavam para breve. Os mesmos que afirmando essa retoma de negociações, até decretaram
greve para o passado dia 13 de Março, dividindo-nos na nossa frente de luta.
Aqueles que vão querer “cavalgar” a luta da nossa classe, “vendendo-se”, se não estivermos
atentos, na primeira oportunidade e por um “prato de lentilhas”.
COLEGAS, estas negociações só foram retomadas porque o Ministério da Saúde já sabia da
imensa expressão que a greve iria ter; que o Tribunal Arbitral do CES não acolheu o boicote aos
serviços mínimos, proposto por muitos hospitais, confirmando, no essencial, os serviços
mínimos decididos pelo Sindicato (STSS),
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QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE TERIA DE EXPLICAR AOS NOSSOS DOENTES E UTENTES PORQUE
RAZÃO NÃO CUMPRIA A LEI, OBRIGANDO-NOS A UMA GREVE EM QUE NÓS E OS NOSSOS
DOENTES SERIAM AS VÍTIMAS.
Nesta primeira reunião da RETOMA negocial não abdicaremos das nossas propostas, pois,
quanto mais não fosse, em cima da mesa das negociações só existem estas e a proposta do
Ministério da Saúde, já anteriormente recusada liminarmente.

COLEGA
Como referimos, somente SUSPENDEMOS a greve.
Tal significa que TODOS devem manter o estado de mobilização para, na eventualidade do
Ministério da Saúde tentar manipular as negociações, nomeadamente através dos “nossos
traidores”, retomarmos o processo de luta.
Como alguns colegas disseram nas redes sociais, este momento é de “OU VAI OU RACHA”.
Chega de evasivas e tratamento discriminatório.
Também temos direito ao futuro e ao reconhecimento social das nossas actividades.
COMO ATÉ AQUI…CONTAMOS CONTIGO
O TEU SINDICATO (STSS) NÃO SE VENDE OU ENTREGA A INTERESSES DE CIRCUNSTÂNCIA PARA
SERVIR ALGUNS.
A NOSSA LEALDADE VAI POR INTEIRO PARA A NOSSA CLASSE…SÓMENTE.

A DIRECÇÃO NACIONAL

Sede: Rua Dr. Campos Monteiro, 170
4465-049 S Mamede Infesta
Telf: 22 9069170 Fax: 22 9069179

Delegação: Rua Conde Redondo, 61 – 3º A
1150-102 Lisboa
Telf: 21 3192950 Fax: 21 3192959

