4/2005

OS TRABALHADORES DO CTT EXPRESSO
TÊM DIREITOS
O SNTCT PROMOVERÁ O SEU USO
É urgente que a Administração dos CTT Expresso se dê conta de que os tempos mudaram há
muito. Hoje há regras para as relações de trabalho que, a serem cumpridas, evitam conflitos
desnecessários.
Não será por culpa do SNTCT que nascerão conflitos mesquinhos, nem situações ambiguas no
relacionamento dentro da Empresa. Isto não quer dizer que o SNTCT aceite sem luta as
orientações que têm vindo a ser seguidas nas relações laborais que a Administração vem a
procurar implementar
O SNTCT tem todo o cuidado no relacionamento institucional. Tal passa nomeadamene pelo
aviso à gestão aquando das visitas aos locais de trabalho, quer propondo reuniões em que se
possam tratar os possiveis diferendos, quer propondo regras negociadas para uma vivencia
democrática, em que cada parte se reveja e em que os interesses legitimos de cada um sejam
respeitados.
Esta postura não tem tido correspondência por parte da Administração o que, a continuar, pode
levar à radicalização de posições que não desejamos mas que também não enjeitaremos, se a
isso obrigados.

A ADMINISTRAÇÃO MUDOU
O SNTCT sauda a mudança de Administração operada a partir de Setembro mas, é nosso firme
desejo que não se trate de uma simples mudança de “moscas”. São necessárias a nosso ver,
algumas mudanças de atitude que faça os trabalhadores e as suas ORT/S sentirem que valeu a
pena. O SNTCT ainda espera o que julga não ser um milagre – a resposta a perguntas e algum
formalismo institucional, são para além de imposições legais, também demonstração de uma sã
educação.

ADMINISTRAÇÃO DOS CTT EXPRESSO
NADA TEM A TEMER DO SNTCT
Nada terá a temer se cumprir minimamente as regras acima invocadas. Certo será que o
SNTCT não tolerará mais os entraves e dificultação ao trabaho sindical que se têm verificado.
Temos pautado a nossa actuação pela procura de concordia mas não verificamos contrapartidas
da outra parte o que trás sérios prejuizos aos trabalhadores e à empresa. Isto não toleraremos.
Sabemos que os CTT Expresso existem para facilitarem aos CTT laborarem no mercado em
concorrência. Claro que o SNTCT tenderá sempre a exigir que entre os CTT e as empresas do
grupo se pratiquem direitos e deveres iguais. É claro também que, quer no CTT Expresso quer
nas outras a tendencia é ter trabalhadores com direitos inferiores aos dos CTT. É por esta razão
que esta empresa não deseja a nossa acção?
Os trabalhadores devem colocar esta questão como muito importante. É que, o SNTCT existe
para que se faça justiça e esta só será feita quando houver salários, direitos e deveres iguais em
todo o sector.

A EMPRESA CTT EXPRESSO NÃO DEVE PAUTAR A SUA
ACÇÃO PELA REPRESSÃO SOBRE OS TRABALHADORES E
SEUS REPRESENTANTES
No SNTCT lutamos a cada momento pela aplicação da justiça possivel no momento. Queremos uma
Empresa a prosperar e com boas condições para as oferecer também aos seus trabalhadores. Não
vamos exigir a aplicação imediata do AE CTT a todos os trabalhadores, mas queremos que
paulatinamente se faça a aproximação. Isto não é pedir muito e se assim não for entendido e aceite,
rapidamente, entraremos com os trabalhadores por caminhos de luta.

A LUTA CONTINUA POR MAIS DIREITOS E PELA
CONTRATAÇÃO COLECTIVA
A LUTA COM O SNTCT À FRENTE, É MAIS EFICAZ
SE AINDA NÃO ÉS DO SNTCT, VEM SINDICALIZAR-TE

sntct – a força de continuarmos juntos

