
 

 

 

 

 

 
 

 

 

MAILTEC 
O SINDETELCO ESTÁ ATENTO 

 

Como é do conhecimento de todos os trabalhadores da MAILTEC, o SINDETELCO 
tem feito várias diligências junto da empresa no sentido de solucionar a questão 
do acréscimo do valor pago em transportes, que adveio da transferência de local 
de trabalho dos trabalhadores. 
 

Já conseguimos resolver muitos casos, mas não todos. Nesse sentido, 
mantemos até á presente data reuniões com a DRH da empresa e vamos 
conseguir resolver todos os casos, é tudo uma questão de tempo!  
 

Temos feito todos os esforços no sentido de resolver este problema com a maior brevidade 
possível. Uma coisa é certa:  
 

DEFENDEREMOS OS DIREITOS DOS TRABALHADORES DA MAILTEC E NÃO 
PERMITIREMOS QUE SEJA FEITA QUALQUER ILEGALIDADE. 

 

EXIGIMOS O CUMPRIMENTO DA LEI E COM CELERIDADE. 
 

O SINDETELCO tem conhecimento que outra organização sindical tem andado no terreno a dizer 
mal da nossa instituição, com expressões como “não resolvem nada” e “não fazem nada”. Além de 
falsas estas declarações não ajudam à união dos trabalhadores e só favorecem a entidade 
patronal, mas já estamos habituados a estas posturas de certas Organizações Sindicais. 
 

É lamentável que haja organizações sindicais que só agora tenham descoberto que existe uma 
empresa no grupo CTT chamada MAILTEC.  
 

O SINDETELCO já há vários anos que defende e resolve problemas dos trabalhadores da MAILTEC. 
Não fazemos combates dentro do movimento sindical mas não nos podemos calar àqueles que se 
acham donos da verdade e atacam abertamente o SINDETELCO. 
 

Somos o Sindicato mais representativo na MAILTEC e quem melhor os defende e tem defendido. 
Todas as promessas agora feitas aos trabalhadores da Mailtec por outra organização sindical não 
são mais do que uma fotocópia das ações que o SINDETELCO tem executado.  

 

Informamos todos os trabalhadores de que já está marcada uma reunião com o RHC, para resolver 
todas estas situações e outras que estão pendentes. 
 

SOMOS UM SINDICATO SÉRIO E ACIMA DE TUDO UM SINDICATO QUE DEFENDE OS TRABALHADORES. 
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