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A ADM dos CTT está a efectuar um excelente trabalho. Na sua imensa actividade, está a fazer um
enorme esforço para melhorar a qualidade do serviço e dotar os postos de trabalho com as pessoas
necessárias para fazer o serviço atempadamente, ou seja:
•

Trabalhadores sem qualificação, contratados a segundos, que os contratam a terceiros,
que não sabem se são legais ou não

•

Enquanto que os Carteiros da Distribuição são aliciados a fazer trabalho suplementar de
borla, posteriormente apontado a lápis numa folheca, denominada folha dos pendentes,
ou, a troco de um falso abono quilométrico

•

Ao mesmo tempo que se encontram em casa milhares de ex-contratados a termo, com
qualificação, formação e avaliação positiva

A ADM dos CTT no seu eterno labor para descobrir novas formas de desestabilizar a Empresa, para
posterior privatização num mercado liberalizado, para manter a qualidade do serviço, os direitos dos
trabalhadores, os postos de trabalho e a estabilidade dos CTT, descobriu o caminho:
•

Eliminar centenas de postos de trabalho nas Centrais de Correio

•

Montar centros de tratamento paralelos, com o dinheiro dos CTT, para os entregar
posteriormente a outras empresas que irão operar com trabalhadores precários, mal
pagos, sem direitos, desviando dos CTT o serviço reservado.

•

Agenciar giros de distribuição e Estações de Correio

A ADM dos CTT com a sua esperteza saloia e com medo da reacção dos trabalhadores anunciou:
•

A distribuição de prémios (ridículos para uns e chorudos para outros), sem critérios e
sem objectivos definidos, num ano em que afirmou que não podia dar mais de 60 euros a
cada trabalhador e não atribuiria mais prémios.

A ADM dos CTT engana-se porque:
•

Nem sempre com papas e bolos se enganam os tolos e os trabalhadores não são burros
para que lhes ponham a cenoura á frente

Os trabalhadores dos CTT, nomeadamente os do Tratamento, Transportes e Distribuição,
estão conscientes da gravidade da situação, sabem que têm prestar um serviço de qualidade
atempadamente e que os utentes e clientes precisam dos CTT.
Os CTT precisam dos trabalhadores para poder prestar um serviço inestimável ao país.
O Estado português precisa de ter nos CTT uma Administração com qualidade e que trabalhe
com competência.
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