Crescem as exportações e os lucros
dos patrões, mas os trabalhadores
perdem poder de compra!
Exigimos o aumento dos salários!
Os bons resultados em 2021 nas exportações nas Indústrias Têxteis, Vestuário, Calçado,
Cordoaria e Redes e Curtumes, estão a ter continuidade em 2022. É de destacar o calçado
que no 1º semestre de 2022 registou o melhor resultado de sempre, em quantidade de
pares de sapatos exportados e em valor; Portugal tem, a nível mundial, o segundo maior
preço de par de sapatos, 28,6 dólares. A manter-se esta tendência até ao final do ano, será
mais um ano extraordinário nas exportações das ITVCC.
Apesar dos discursos políticos falaciosos do Governo, dos partidos de direita e da União
Europeia, as grandes empresas portuguesas e da União Europeia, registam lucros
extraordinários de milhões e milhões de euros, enquanto os trabalhadores e reformados
são expoliados no seu poder de compra pela elevada inflação, com picos mensais
superiores a 9%. Desde Fevereiro e a título de exemplo o aumento de preços dos
principais produtos de bens essenciais subiram mais do que a inflação média: carne, mais
17,5%; peixe, mais 14,05%; leite e queijos, mais 12,11% frutos e legumes, mais 10,66%;
pão, mais 15%; gás botija, mais 13%; gasolina, mais 23%; gasóleo, mais 25%; e o aumento
das taxas de juro ao banco para compra da casa crescem de forma acelerada.
Os trabalhadores que têm contribuído com as suas competências e esforço para os
excelentes resultados e lucros das empresas, estão injustamente, a ser sujeitos a uma forte
redução do seu poder de compra e um aumento dos sacrifícios das suas famílias que urge
pôr fim. BASTA de aumentar a exploração! Assim:
•

Exigimos de imediato e até Dezembro do corrente ano que todos os
trabalhadores das ITVCC tenham em 2022 uma actualização salarial de 90 euros
mensais e aumento do subsídio de refeição de 4,5 euros.

•

Subscreve o Abaixo-Assinado disponível no teu Sindicato, para reivindicar na
empresa onde trabalhas a actualização salarial de 90 euros e aumento de
subsídio de refeição para 4,5 euros.

• Protesta e Luta pela recuperação do teu poder de compra e pelo aumento do
bem-estar da tua família!
A CGTP/IN tem em curso entre 15 de Setembro e 15 de Outubro uma Jornada de Luta com
o lema: “Aumento dos salários e pensões uma Emergência Nacional contra o
aumento do custo de vida, que vai culminar com Manifestações em Lisboa e no Porto no
dia 15 de Outubro. APELAMOS à tua participação. Para mais informações contacta o teu
Sindicato.
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