COMUNICADO 8/SN/2011

AOS ASSOCIADOS DO SINDETELCO QUE
TRABALHAM PARA O GRUPO ECONÓMICO CRH
Como sabem no próximo dia 24 de Fevereiro de 2011 (quinta-feira) vamos estar na Assembleia de
credores com o objectivo de evitar o encerramento da Empresa CRH – Consultoria, valorização de
recursos humanos, SA.
Fazemo-lo não só como nossa obrigação, dado que somos o Sindicato mais representativo no Grupo
CRH, (temos mais sócios no grupo CRH do que todos os restantes Sindicatos juntos) mas também
porque sempre acompanhámos os trabalhadores nas suas lutas, como foi o caso da mudança dos
contratos aquando da entrega da gestão dos Centros de Atendimento (Call Centers) da PT Contact.
Fazemo-lo também porque o Advogado que acompanhará o processo não pode, nem deve, ser
confundido com a gestão da Empresa.
O Advogado merece-nos toda a confiança já que o objectivo é comum – ou seja - evitarmos que o
desaparecimento da CRH – Consultoria, valorização dos recursos humanos, SA envie para o
desemprego mais trabalhadores como infelizmente acontece noutros sectores da sociedade
portuguesa.

Nós seremos parte da solução e não uma das partes do problema.
É nosso entendimento que as assinaturas da procuração são úteis para os trabalhadores, já que com
esse acto formal estão a defender os seus postos de trabalho.
Nós não pomos os mais primários sentimentos e os nossos desejos acima dos interesses colectivos.
Sabemos que isto não é entendido por quem só pensa e luta por confundir, utilizando os incautos para
o seu corcel de idiotices.
Há por aí umas lesmas, nós bem as conhecemos, que gosta de viver a apedrejar os outros, só que ao
passarem deixam o lastro de ranho fedorento e reaccionário que nos obriga a usar os detergentes
apropriados. Ouça-os e interroguem-nos, verão que se encolherão na sua casca.
Nós acreditamos que os trabalhadores da CRH saberão a partir de próxima semana distinguir
claramente o bem do mal.
Não somos profetas, somo realistas e sérios. Com trabalho, dedicação e verdade verão que
defendemos a melhor solução.
Enviamos, a todos vós, os nossos cumprimentos.
Bem Hajam.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2011
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