
 

 

O SNTCT APELA À ADESÃO À 
GREVE DO DIA 21 DE JULHO! 

Está a tocar a rebate na MEO! 
 

Nunca até hoje, na história da PT, passámos por um 
momento tão grave como o que agora vivemos por 
responsabilidade da Altice, que já provou não ter 
qualquer consideração pelos seus trabalhadores! 
Além dos cortes sucessivos de direitos e benefícios, 
congelamentos salariais, de práticas de gestão que 
estão a prejudicar seriamente a saúde física e 
psíquica dos trabalhadores, agora somos 
confrontados com algo que nunca se havia verificado 
na empresa: a possibilidade de sermos 
descartados para uma empresa do exterior, 
perdermos direitos em formação e mais tarde, a 
curto prazo, podermos vir a ser despedidos ou 
retransmitidos pela nova empresa… 

Nenhum trabalhador da MEO estará a salvo de que a 
sua atual situação laboral não possa a vir piorar substancialmente! 

Hoje uma transmissão de estabelecimento atinge colegas teus…amanhã pode atingir-te a ti e aos 
outros. (Todas as atividades que não sejam consideradas negócio principal poderão vir a ser 
elegíveis para serem transmitidas para empresas do exterior!) 
É tempo de demonstrarmos inequivocamente o nosso descontentamento e revolta pelo actual e 
lamentável estado a que a esta gestão conduziu a empresa. É tempo de acção colectiva! 

Não podes ficar passivo…deves defender o teu/nosso futuro! 

Junta-te a nós e dá força a esta justíssima luta! 
 

Adere à greve do dia 21 de Julho!!! 
Sobre a greve: 

• Não tens que participar que vais aderir à greve! Não deves aceitar pressões ou coações para não aderires. 

No caso de ocorrerem, denuncia a situação ao teu Sindicato ou à Comissão de Trabalhadores, identificando 
quem o fizer! 

• Não deves ter medo porque é um direito protegido por Lei sobre o qual não podes vir futuramente a ser 

prejudicado, sob pena de consequências legais para quem o fizer. 

• Além dos pré-avisos de greve que abrangem todos os trabalhadores da PT, o SNTCT 
enviou um pré-aviso de greve à Administração da Winprovit, possibilitando que os trabalhadores 

PT indevidamente transferidos para aquela empresa possam igualmente aderir a esta greve. 

SNTCT – A força de continuarmos juntos! 
www.sntct.pt – www.facebook.com/sntct  
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