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NEGOCIAÇÕES DO AE-CTT

UMA VEZ MAIS O CA DOS CTT DESRESPEITA
OS TRABALHADORES AO PROCESSAR, DE
FORMA UNILATERAL, UM AUMENTO DE
SALÁRIOS MISERÁVEL

1,5%

(salários menores ou iguais a 806.60 Euros)

1,4%

(salários superiores a 806.60 Euros)

Os CTT apresentam lucros, pagam dividendos ao
Accionista Estado, e vem o seu CA - para além de querer
destruir o AE e os direitos dos trabalhadores nele
consignados, incluindo a estrutura de carreiras - oito dias
depois de afirmar não ir alterar a sua posição
relativamente aos salários, processar um aumento salarial
ínfimo nos salários de Agosto?

PARA CAMUFLAR O FACTO DE QUE OS
TRABALHADORES VÃO RECEBER O SALÁRIO DE
AGOSTO COM 7 DIAS DE ATRASO (SÓ DIA 27)
VALE TUDO?
Está o CA “ciente de que o prolongamento das negociações não deve
penalizar os trabalhadores dos CTT e as suas famílias” e por isso decide
processar, unilateralmente e em finais de Agosto, um aumento com efeito a
1 de Maio?
E ainda que assim fosse, os trabalhadores dos CTT não comeram desde 1
de Maio para cá? E que houve trabalhadores que foram de férias em Maio,
Junho, Julho e Agosto, eles e as respectivas famílias, com menos dinheiro
no bolso. Ou esses não contam?
»»»

O CA estará também ciente que alguns desses mesmos trabalhadores
encurtaram ou virão a encurtar os seus períodos de férias fora de casa
porque, com a alteração dos dias de pagamento, recebem os seus salários
mais tarde? E que essa situação, uma gritante prepotência, só acontece
para que o dinheiro dos trabalhadores fique a render nas contas bancárias
dos CTT mais alguns dias?

Estará também “ciente” o CA dos CTT de que, com esta
atitude, colocou em questão as mais elementares regras da
contratação colectiva?
E que, definitivamente, não conseguirá empurrar o SNTCT
para caminhos que ponham em causa os direitos dos
trabalhadores?
E que, mesmo com a ajuda incondicional das suas “muletas” de
estimação, não conseguirá nunca enganar os Trabalhadores e as
Trabalhadoras dos CTT? Que não lhes vai conseguir comprar os seus
direitos e estabilidade profissional e de trabalho com uma atitude esmolar
de 1,5% ou 1,4% de aumento unilateral nos salários? Que os Trabalhadores
e as Trabalhadoras CTT merecem e querem ser aumentados de acordo
com as reais capacidades da Empresa?
O SNTCT espera e deseja, sinceramente, que o CA dos CTT esteja ciente
disso tudo. Porque se o não estiver, os trabalhadores dos CTT na altura
própria se encarregarão de o elucidar, estamos certos, sobre quais são as
suas reais prioridades.
VALORES A SEREM PROCESSADOS
UNILATERALMENTE
PELO CA DOS CTT NOS SALÁRIOS DE AGOSTO
Com efeitos a 1 de Maio, conforme comunicação feita pela Comissão Negociadora da Empresa na sessão
negocial de hoje:

+ 1,5% nos salários iguais ou inferiores a 806,60 Euros;
+ 1,4% nos salários superiores a 806,60 Euros;
+ 1,5% nas Diuturnidades, Subsídio de Refeição, Subsídio de
Pequeno-almoço e Subsídio de Turno.

A próxima sessão negocial tem lugar no dia 22 de Agosto.

SNTCT – A força de continuarmos juntos!

