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AOS TRABALHADORES DA CTTEXPRESSO

/SN/2017

Estamos a começar um novo ano. Desejamos que a empresa entre em caminhos que sejam de resolução
das situações que nos parecem de simples concretização e tenha a vontade para os trilhar de modo a os
resolver a bem dos trabalhadores.
É importante relembrar que o "Prémio de Desempenho" que foi diluído no vencimento provocou uma
quebra real na remuneração dos trabalhadores, como tal tem a empresa que ter em conta o seu
compromisso de não deixar que este diluir do "prémio de desempenho" tenha sido apenas uma forma
encapotada de subtrair um prémio e assim não dar aos trabalhadores o aumento que realmente seria o
justo.
Este ano é para nós fundamental terminar com todos os processos que ainda estão pendentes.
Aguardamos que saia o acórdão do Tribunal da Relação do Porto do terceiro processo do qual recorremos,
a fim de agir judicialmente contra a empresa, caso não cumpra as decisões anteriores do Tribunal da
Relação do Porto que são de pagar a quem tem que pagar.
A empresa em tempos ajustou a categoria de alguns "Supervisores", mas muitos outros Supervisores
ficaram esquecidos. É nossa opinião que um sistema que contempla vários modelos de Supervisor não é
funcional nem pode ser justo nem honesto depois de anos a executar essa função de responsabilidade
para o normal funcionamento das operações. Não é saudável, no mínimo, que haja pelo menos três tipos
de "SUPERVISOR" a desempenharem funções semelhantes num Centro Operacional e tenham
retribuições diferentes.
A empresa no mês de Janeiro fez o pagamento aos trabalhadores da ex. POSTEXPRESSO do Norte por
decisão judicial sentenciada no Tribunal de Trabalho de Lisboa, ficando a faltar o pagar ainda dos juros
de mora. Estão para muito breves novidades em relação á ex. POSTEXPRESSO do Sul.
Não aparecemos como salvadores da pátria e muito menos só nos lembrámos agora que existia uma
empresa que é a CTT-EXPRESSO, porque nos é conveniente ou nos dá jeito.
Acompanhamos todos os trabalhadores desde Janeiro de 2000 como acompanhamos e ouvimos em
Janeiro de 2019 com o mesmo intuito e intenção de melhorar a vida dos trabalhadores sem demagogias
e promessas num sindicalismo moderno, construtivo e responsável.
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