COMUNICADO 19/SN/2010

CTTEXPRESSO

REUNIMOS COM O ADMINISTRADOR
No dia 23 de Junho de 2010 o Secretariado Nacional do SINDETELCO, representado pelos Secretários
Nacionais, José Arsénio, Victor Ferreira e Victor Pereira reuniram com o Administrador dos
CTTEXPRESSO Dr. Osório Castro e também com o Dr. Luis Martins dos Recursos Humanos.
Em cima da mesa estiveram em discussão matérias pelas quais temos lutado e para as quais
continuaremos a manter a nossa posição firme, em defesa dos trabalhadores dos CTTEXPRESSO:

SISTEMA DE CARREIRAS
Continuamos a defender um sistema de carreiras que permita uma perspectiva profissional de futuro para
os trabalhadores, que compense a antiguidade e quem tem uma maior experiência e conhecimento do
serviço. Não é justo colocar todos os trabalhadores na mesma bitola. Quem é colaborador há 10 anos ou
há 1 ano, no final do mês não vê diferença no seu salário. Trata-se de uma injustiça que merece uma
reflexão séria da empresa.

CRIAÇÃO DE UM IRCT – INSTRUMENTO DE REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA DE TRABALHO
Continuamos a defender a implementação de um IRCT nos CTTEXPRESSO por forma a definir e
regulamentar a negociação bilateral entre a Empresa e o SINDETELCO. Esse instrumento deve
consginar os direitos e deveres de todas as partes. Um acordo de empresa do século XXI, em defesa dos
trabalhadores, do seu futuro na empresa e dela própria.

ACTUALIZAÇÃO SALARIAL 2010
A Empresa informou-nos que não vai haver aumentos salariais para os trabalhadores, o que nos
surpreende pela negativa. Mais uma vez constata-se que os trabalhadores servem para atingir resultados
económicos positivos mas depois são esquecidos na sua actualização salarial. Não aceitamos esta
posição e lutaremos contra ela.
Felizmente os CTTEXPRESSO têm resultados positivos mas lamentamos que quando se deve
compensar o esforço e a dedicação abnegada, respondam desta forma fria: “NÃO HÁ AUMENTO
SALARIAL”. E a situação torna-se mais caricata quando “olhamos para o lado” e vemos outras empresas
do sector empresarial do Estado a contornarem o princípio do “aumento zero”… e muito bem.

PRÉMIO ANUAL
A Empresa, de uma forma categórica, informou que em 2010 os Técnicos Administrativos não serão
abrangidos pelo prémio, considerando a empresa que este é um assunto encerrado. Lamentamos mais
uma vez que quem trabalha e produz seja penalizado desta forma cega e veja assim as suas
expectativas defraudadas ao fim de um ano. A Empresa, neste caso, não cumpriu os compromissos
que assumiu com o SINDETELCO por forma a compensar os Técnicos Administrativos. Não
aceitamos isto como um facto consumado.

MUDANÇAS DE GRUPO PROFISSIONAL
Em diálogo acordámos e reforçámos cerca de trinta mudanças de grupo profissional que há muito
reclamávamos junto da empresa. A justiça tardou mais veio para estes trabalhadores que estavam mal
colocados em relação às suas funções.

EMPILHADOR ELÉCTRICO EM LEIRIA
Felicitámos a decisão pela colocação de um empilhador eléctrico em Leiria que vai ajudar a manusear
encomendas com maior facilidade, não prejudicando assim a saúde dos trabalhadores.

TRANSFERÊNCIAS DO CENTRO OPERACIONAL DOS CARVALHOS
Na reunião tivémos oportunidade de sublinhar que esperamos que nesta transferência, cada caso seja
analisado na perspectiva em que a vida dos trabalhadores não seja prejudicada. A Administração indicou
que irá tratar destas transferências por forma a que as pessoas tenham um transtorno mínimo.
Esperamos que a Administração cumpra a sua palavra e aceite as nossas sugestões.

ACÇÕES JUDICIAIS
Queremos e exigimos o cumprimento da lei, sempre que seja postos em causa as liberdades e
garantias dos trabalhadores. Aguardamos a decisão em tribunal da questão da reposição do prémio de
assiduidade.
Continuamos a trabalhar na preparação de acções judiciais referentes ao pagamento das férias,
anteriores a 2003, dos trabalhadores da ex-POSTEXPRESSO.

ELEIÇÃO DE DELEGADOS SINDICAIS
Vamos realizar nos próximos meses eleições de Delegados Sindicais de trabalhadores dos
CTTEXPRESSO. Contamos com a participação dos trabalhadores.

JUNTA-TE A NÓS, SINDICALIZA-TE.
ACÇÃO SOCIAL – LIVROS ESCOLARES
Á semelhança dos anos anteriores e no âmbito da Acção Social – LIVROS ESCOLARES
informamos os associados que queiram adquirir livros escolares através do SINDETELCO que as
requisições de 2010 já estão disponíveis. Os livros têm um desconto de 10% e podem ser pagos
faseadamente. Os interessados poderão enviar as requisições pelas seguintes vias:
Todas as Zonas
(Ilídio Marçal: 96 6408505 / Francisco Máximo: 91 7923286)
Correio: Rua Conde de Redondo nº 60 B, 1150 – 108 LISBOA
E-mail: sindetelco@netcabo.pt
Fax: 21 3145826
As requisições estão disponíveis em www.sindetelco.pt e através dos dirigentes.
Zona Norte
(António Dias: 96 5850632)
Correio: Largo Alberto Pimentel nº 6 3º Esqº 4050 – 024 PORTO
E-mail: sindetelco@iol.pt
Fax: 22 2081897
No acto da requisição deve constar o nome da empresa e do trabalhador, local de trabalho,
número mecanográfico e um contacto telefónico (preferencialmente móvel).

Lisboa, 30 de Junho de 2010
SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO
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