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A ADM/CTT iniciou já no final do mês de Maio o processo negocial. Exclusivamente por culpa
sua, o processo negocial foi atrasado.
O SNTCT, sabendo que os aumentos salariais entrariam em vigor a 1 de Maio, propôs à ADM
que negociasse primeiro a matéria salarial, se chegasse a um acordo mínimo e que após a
conclusão do processo negocial se rectificasse, se fosse casos disso os aumentos de 2007. A
ADM/CTT não aceitou.
Agora, o processo negocial arrasta-se, o que normal, dadas as propostas descabidas
apresentadas pela ADM. Será certamente um processo longo e de desfecho imprevisível. Os
trabalhadores mais uma vez estão a ser prejudicados por culpa exclusiva desta ADM.
Conhecendo bem a prepotência que a ADM tem usado para tentar impor as suas intenções e,
a sua inabilidade negocial, não nos espantaria que tentassem mais uma vez trilhar caminhos
sinuosos e ínvios.
O SNTCT está atento e os trabalhadores também.
Todos sabemos dos jogos de bastidores que têm sido efectuados e quais as intenções de
alguns que, representando trabalhadores, estão dispostos a vender os seus direitos a troco de
10 dinheiros (preço incomparavelmente inferior ao de Judas). Todos sabemos que a ADM tem
pressa em acabar como o AE, porque o seu mandato está a acabar.
Quase toda a gente já viu que, mais uma vez, a ADM fez asneira e que repetiu alguns erros
de palmatória que cometeu o ano passado.
O SNTCT e os trabalhadores estão avisados.
Por tudo isto pode haver a tentação da ADM querer efectuar uma fuga para a frente e tentar
aplicar aumentos salariais por acto de gestão, sem o acordo dos Sindicatos.
Se assim for, fica clara a má-fé da ADM. NESSE CASO, DE IMEDIATO, OS
TRABALHADORES EFECTUARÃO GREVE(S) SOB A ORIENTAÇÃO DO SNTCT e
provavelmente de muitos outros Sindicatos.

