1/2014
13 Mar.

Depois de vidas inteiras dedicadas à empresa que ajudaram a construir
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1 - EXPULSÃO DO IOS-CTT – UMA IGNOMINIA DO GOVERNO E DOS CTT
Uma ignomínia. É isso que significa a intenção do Governo e da
Administração
dos
CTT
em
EXPULSAREM
os(as)
aposentados(as) dos CTT e Cônjuges sobrevivos bem como e
ignomínia maior, os filhos deficientes a cargo dos mesmos.
Depois de recuarem nos seus propósitos, temporariamente como
o SNTCT sempre afirmou e alertou, o Governo e a Administração
dos CTT fizeram agora anunciar que pretendem cumprir os seus
propósitos, de EXPULSÃO, até ao fim do corrente ano.
O SNTCT, enquanto signatário do Regulamento do IOS-CTT e
representando uma fatia substancial de Aposentados CTT,
continua a recusar liminarmente tais propósitos do Governo e da
Administração CTT e tudo fará para contrariar os mesmos na
»»»
prossecução de tal ignomínia.

Fá-lo-emos por ser uma ignomínia, por ser injusta, por ser
indecorosa, por ser ilegal, por ser lesiva dos interesses dos
Aposentados actuais e futuros dos CTT (e respectivos
familiares abrangidos) e por ser uma vergonha para um Estado
que se quer de bem.
De momento apenas podemos reafirmar que o Gabinete
Jurídico do SNTCT continua a trabalhar, afincadamente, na
construção das medidas de oposição a tal ignomínia, por todas
as vias legais possíveis, medidas que anunciará e porá em
práctica na altura oportuna.
Aproveitamos para relembrar que o SNTCT só poderá agir
em nome dos Aposentados que a ele estão ligados através
da filiação prevista nos Estatutos do SNTCT.
Se não é esse o seu caso
esclarecimento da sua situação.

contacte-nos

para

2 - PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS(AS) E CONJUGES SOBREVIVOS
A fim de esclarecermos todos(as) relativamente a este assunto informamos que o pedido de
“Prova de Vida” pela Empresa decorre do estatuído nas diversas Ordens de Serviço relativas
a esta matéria que, desde o seu início, na ainda CTT-EP, sempre conhecida como a “Isenção
da Taxa Telefónica”.
Isso não impede que, para sermos justos, designemos como atitude verdadeiramente
persecutória, desmedida e lesiva aquela que tem vindo a ser posta em práctica pela gestão
dos CTT nomeadamente para com os(as) aposentados(as) dos CTT e cônjuges
sobrevivos(as).
A
Empresa
que
durante quase duas
décadas nunca exigiu
a “Prova de Vida”, a
ponto de a mesma
obrigação ter caído no
esquecimento,
começou de repente a
cortar esse benefício
sem aviso prévio.
Tal prejudica de forma
cega
e
maldosa
centenas,
senão
milhares, de homens e
mulheres que deram o
melhor de si à Empresa
durante vidas inteiras
de trabalho.
Agora, com o envio do telemóvel “calhambeque” com um plafond de chamadas, voltou a ser
escrita a necessidade da dita “Prova de Vida”. Ora acontece que a maior parte dos(as) que
nos contactaram perguntam “ … então recebo a

»»»

aposentação, pago as quotas e dívidas ao IOS e logo aos CTT, vou aos médicos
convencionados, … … … e ainda tenho que provar que estou vivo(a)???”.
Pois é aqui que está a maldade e a falta de sensibilidade da gestão da Empresa. Escudandose em que desde que as aposentações foram integradas na CGA deixou de as pagar
directamente, afirma não ter dessa forma conhecimento de quem está vivo ou não.
“Falsos como Judas”, maldosos, insensíveis é a composição desta gestão dos CTT e dos
seus acólitos. Gente que não respeita quem construiu aquilo que agora se dedicam
afincadamente a destruir – a Empresa CTT – tudo com o fim de darem mais lucro aos abutres
que correram a comprar acções na venda do capital dos CTT em bolsa.
Assim, para obviar problemas, aconselhamos todos(as) os(as) aposentados(as) CTT bem
como cônjuges sobrevivos(as) a fazerem a “Prova de Vida” o mais rápido possível junto da
Empresa (pedimos encarecidamente que passem palavra àqueles(as) que conheçam e com
quem mantenham contacto, dessa necessidade). Devem fazê-lo da seguinte forma:
•

Os(as) que vivam em Lisboa e tenham vontade e paciência para o fazer,
apresentarem-se na Administração da Empresa (Edifício Báltico na EXPO, ver
morada abaixo) para que possa alguém comprovar que estão vivos(as);

•

Aqueles(as) que não estejam para isso e os que vivem fora de Lisboa devem pedir
um documento de “Prova de Vida” na respectiva Junta de Freguesia e enviar o
mesmo para a seguinte morada, de preferência em correio registado “não vá o diabo
tecê-las”:
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.
ao c/o RH-CTT
AVENIDA DOM JOÃO II, LOTE 01.12.03, EDIFÍCIO CTT
1999-001 LISBOA

3 - CES – ALÉM DO ROUBO, O LOGRO E A INJUSTIÇA DA DIFERENCIAÇÃO
Para os Aposentados CTT que ainda tinham alguma
esperança em que Cavaco chumbasse o Orçamento
Rectificativo, quer em relação à CES (Contribuição
Especial de Solidariedade) numa taxa de 3,5% sobre o
valor total das pensões, quer em relação ao resto dos
roubos programados pelo Governo a resposta aí está.
Foi hoje anunciado que Cavaco, o Presidente de cada
vez menos portugueses, promulgou o dito Orçamento
Rectificativo em que a referida CES passa a incidir
sobre pensões superiores a 1000 Euros quando até
agora só incidia em pensões superiores a 1350 Euros.
Além disso, para os que ainda pensavam poder abater a
maldita CES em sede de IRS, fica agora clarificado que o
abatimento da CES no IRS só é possível para as
pensões acima de 1600 Euros.
Uma esperança ainda subsiste já que o PCP e BE
também já anunciaram que vão pedir a Fiscalização
Sucessiva deste Orçamento.

»»»

4 - O SNTCT REPRESENTA OS APOSENTADOS CTT NELE FILIADOS
Na falta de argumentos recorrem à confusão. Alguém terá dito que o SNTCT não teria
capacidade de representação dos Aposentados CTT.
Pois aqui fica o esclarecimento: O SNTCT TEM PODER DE REPRESENTAÇÃO DE
TODOS(AS) OS(AS) APOSENTADOS(AS) NELE FILIADOS E/OU QUE NELE VENHAM A
FILIAR-SE.
Pois para que conste, aqui fica a transcrição dos Estatutos do SNTCT que, na alínea 1ª do
seu Art.º 78º, referem;

“1) Os trabalhadores na situação de aposentados ou reformados podem
continuar sindicalizados ou sindicalizar-se no SNTCT.”
O Regulamento dos Aposentados/Reformados Sócios do SNTCT, também Estatutário, diz
ainda, no seu Art.º 3º;

“1- A Organização Nacional de Aposentados e Reformados tem por objectivo
organizar, no âmbito da estrutura do SNTCT, os trabalhadores aposentados e
reformados para a defesa dos seus direitos colectivos e promover e apoiar as
acções destinadas à satisfação das suas reivindicações.
2- A Organização Nacional de Aposentados e Reformados desenvolve a sua
actividade em sintonia com os princípios e objectivos do SNTCT e de forma
articulada, com as organizações congéneres do Movimento Sindical,
nomeadamente com a Inter-Reformados.”

Lisboa, 12 de Março de 2014
A Comissão Nacional de Aposentados e Reformados do SNTCT
(Comunicado também integralmente subscrito pela Direcção Nacional do SNTCT)

SNTCT – A força de continuarmos juntos!

