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COMUNICADO 8/SN/2012

Na Defesa dos Trabalhadores
E do Emprego NOS CTTEXPRESSO
O Secretariado Nacional do SINDETELCO exige dignidade e transparência à Administração da
CTTEXPRESSO. Os trabalhadores não são números, são pessoas que se esforçam diariamente e dão o
seu melhor para que a Empresa continue a ser líder no seu segmento de mercado.
Para a Empresa parece ser fácil eliminar ou reduzir postos de trabalho, facto que repudiamos.
Mais difícil parece ser perceber que os trabalhadores têm rosto e uma família e respondem a um
enorme conjunto de responsabilidades económicas e sociais no seu dia-a-dia.
O Secretariado Nacional do SINDETELCO foi informado, por um representante da empresa, da
intenção futura de redução dos horários de trabalho aos trabalhadores do centro operacional de
Coimbra, o que teria graves repercussões sociais e que implicaria uma redução salarial no futuro.
Lutaremos conjuntamente com os trabalhadores contra soluções deste tipo.
O SINDETELCO continua a defender uma solução dentro do grupo CTT.
Os CTTEXPRESSO, sendo uma empresa do Grupo CTT, têm também uma responsabilidade social
acrescida e deverão pautar-se por uma conduta que permita o Diálogo com todos os intervenientes,
incluindo o Secretariado Nacional do SINDETELCO.
O SINDETELCO é a primeira barreira de oposição contra o que “…TEM DE SER ASSIM, SENÃO…”, a
politica do posso, quero e mando. Não contem connosco para viabilizar tal pensamento fatídico e
arrogante, pois estaremos onde seja necessário em defesa dos postos de trabalho. Estaremos hoje em
Coimbra, amanhã em qualquer outro centro operacional, de Norte a Sul, sempre que os direitos,
liberdades e garantias dos trabalhadores estejam em causa.
Continuamos também a aguardar a solução para o problema para que há muito vimos alertando,
referente ao cais de desembarque de Perafita que continua sem resolução.
Por outro lado, continuamos a verificar que os CTTEXPRESSO não respeitam sequer uma sentença do
Tribunal, um comportamento que configura um total desrespeito pela Lei, lesando de forma
ostensiva e grave os interesses patrimoniais dos trabalhadores. Essa sentença foi proferida há cerca
de um ano.
Como faltam respostas da Administração não nos resta outra alternativa que não seja recorrer
novamente ao tribunal, desta feita requerendo a execução da sentença proferida, com os ónus e
prejuízos que tal decisão acarretará para a Empresa.
Por último, referir que continuamos a aguardar a apresentação de um regulamento interno,
Instrumento Coletivo de Trabalho, que há muito defendemos e que a Empresa há muito prometeu
elaborar mas que continua na Gaveta.
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