
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

No final de mais um ano de intensa actividade, na 
defesa dos direitos, dos salários e da dignidade dos 
trabalhadores, a Direcção Nacional do SNTCT deseja 
umas Boas Festas a todos os associados, no activo ou 
aposentados, e a todos os trabalhadores em geral. 

A Direcção Nacional do SNTCT quer contribuir para que 
2009 seja um ano diferente, para melhor. Com mais 
justiça social, com menos trabalho precário, com 
melhores salários, com melhores condições de trabalho. 

Aos trabalhadores da Vedior e da Adecco, desejamos 
que as lutas que desenvolvem neste período natalício, 

contribua para resolver a sua situação laboral e também para o fim da vergonha da nova 
forma de exploração social e laboral, que afecta milhares de jovens neste país. 

Para bem da população, dos trabalhadores e da empresa, desejamos que a Administração 
dos CTT altere a sua forma de gerir a empresa, de forma a poder distribuir o correio 
diariamente e melhorar as condições de aceitação do correio, aproximando-a das 
populações, em vez de fechar estações de correio. 

Aos Administradores dos CTT desejamos que até ao final do ano reflictam e passem em 
revista os actos que cometeram em 2007 e 2008. Se não forem como os 3 macacos, 
cegos, surdos e mudos, certamente terão insónias e sentir-se-ão muito mal com a sua 
consciência. O SNTCT deseja que dessa reflexão, ao invés do autismo, prepotência, 
coacção, assédio e ameaças que têm usado e abusado, resulte, diálogo, preocupação 
social, respeito pelos direitos e dignidade dos trabalhadores e suas famílias. Dessa forma, 
poderemos todos contribuir para que os CTT e seus trabalhadores possam conviver de 
forma sã, todos os dias nos locais de trabalho e, também, para que na festa de Natal do 
ano que vem, os trabalhadores deixem de ter necessidade de exprimir o que sentem em 
relação à Administração. 
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