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Petição contra greve dos tripulantes
na TAP temmais de 900 assinaturas
Em dois dias foram recolhidas 919 assinaturas para uma petição contra a greve da TAP

A sociedade civil está a aderir à pe
tição online contra a greve dos tri
pulantes da TAP O documento
que apela ao Governo que avance
com uma requisição civil para im
pedir a paralisação de 18 19 20 25
e 26 de Junho e 1 8 15 22 e 29 de
Julho contava com 919 assinaturas
à hora de fecho de edição reunidas
em dois dias

Nesta altura é inaceitável preju
dicar por dez dias que se reflectem
em muitos mais todo o negócio da
TAP e de operadores turísticos
disse ao Diário Económico o autor
da petição um ex gestor que prefe
riu não ser identificado Aceitamos
o direito à greve mas valores mais
altos devem nesta altura ser obser

vados nomeadamente a actual si
tuação de crise económica e social
que Portugal atravessa A petição
será enviada ao primeiro ministro e
ao presidente da Assembleia da Re
pública ainda sem data definida
Questionado sobre os rumores

de que seriam funcionários da
própria TAP responsáveis pela pe
tição o responsável negou vee
mentemente A petição nada tem
a ver com funcionários da TAP é
absolutamente falso

Contactada a TAP disse apenas
que os problemas da empresa de
vem resolver se dentro da empre
sa A administração da companhia
aérea e o Sindicato Nacional de Pes
soal de Voo da Aviação Civil
SNPVAC ainda não voltaram a
reunir para discutir o que levou o
pessoal de cabina a marcar greve a
redução de um elemento nas tripu
lações O Diário Económico sabe
que está ainda a decorrer um diálo
go técnico sobre a questão CS
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