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TRABALHADORES DA RIAC DE NOVO EM GREVE PELA SUA VALORIZAÇÃO E
DIGNIDADE PROFISSIONAL
Os trabalhadores da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) vão entrar de novo em greve no próximo
dia 16 de agosto na defesa do direito à valorização e dignificação profissional das suas cada vez maiores, mais
complexas e exigentes funções no âmbito da RIAC.
A especificidade, abrangência, complexidade e responsabilidade das funções exigidas aos trabalhadores da
RIAC fazem com que estes trabalhadores exorbitem em muito aquilo que constitui o conteúdo profissional da
carreira de assistente técnico, acabando por se lhes pedir muito de tudo em troca de bem pouco, naquilo que
parece ser uma política oficial de remuneração do trabalho qualificado com baixos salários.
O SINTAP e os trabalhadores em apreço, na luta por aquilo que constitui o seu direito à indignação e à defesa
de um trabalho digno justamente remunerado, reivindicam uma vez mais uma postura séria e construtiva por
parte da VPGRA que permita a abertura de um verdadeiro processo de diálogo e negociação coletiva que
ouça e equacione as suas justas reivindicações.
Argumentar que a Região não possui competências, que não pode criar aqui uma situação de precedente
discriminatório em relação à carreira de assistente técnico, é de uma superficialidade, cinismo e demagogia
condenáveis por permitir aquilo que o Governo Regional pretende combater: a utilização de mão-de-obra
qualificada com recurso a baixos salários.
O SINTAP, não obstante as estratégias pouco sérias utilizadas pela VPGRA de se socorrer cada vez mais de
trabalhadores desempregados em programas operacionais para satisfazer necessidades permanentes da
própria RIAC e de autorizar a saída quem quiser sair, do tipo quem tal mal mude-se, mantem assim a sua
luta pela valorização e dignificação profissional destes trabalhadores.
Açores, 12 de agosto de 2019
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