5/2021
11 Ago.

OS COXOS E OS MENTIROSOS
ou
QUEM MANDA A TI SAPATEIRO TOCAR RABECÃO
Os ditados populares por vezes são verdade. Vem isto a propósito de quem anda nos locais de
trabalho a usar a verborreia do costume, a confundir e enganar com o propósito de “amealhar” uns
tostões em quotas.
“Muda para nós que conseguimos a tua pré reforma ou a dispensa de assiduidade”.
O SNTCT foi informado verbalmente na semana passada da intenção dos CTT em “negociar saídas”
com alguns trabalhadores dos serviços corporativos. Face a esta informação e para que ficasse claro,
questionámos os CTT no sentido de nos informarem correctamente sobre os factos para que
pudéssemos esclarecer os trabalhadores. A resposta veio a semana passada e é a seguinte:
Em resposta às questões que elenca abaixo, e cf. falamos por diversas vezes, enviamos os respetivos
esclarecimentos:
As oportunidades de saída em curso destinam-se apenas a colaboradores afetos a direções corporativas;
corporativas
1. Não existe nenhum objetivo definido;
2. Estamos perante acordos de suspensão de CT ou de pré-reforma, dependendo do regime de previdência
social pelo qual o colaborador em causa é abrangido;
3. Podem ser colaboradores CGA ou SS, como enunciado no ponto anterior;
4. Não existe um calendário estipulado mas prevemos que decorra até final do mês em causa.
Sem outro assunto de momento.
Marisa Garrido

Directora de Pessoas e Cultura

Nota: Para além disto, fomos informados que serão abordados alguns trabalhadores apenas destes
serviços com mais de 63 anos de idade. Os CTT pagam 90% do vencimento base + diuturnidades e
continuarão a efectuar descontos sobre 100% e a pagar a quota do IOS. É um processo voluntário.

Face a esta situação o SNTCT aconselha os trabalhadores a analisar as propostas e depois consultar
o Sindicato.
Voltamos a frisar que é um processo voluntário e ninguém pode ser obrigado a aceitar. Qualquer
outra informação não é verdadeira.
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