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REUNIAO COM A DRH DOS CTTEXPRESSO
Realizou-se no passado dia 30 de Maio de 2019 uma reunião com os responsáveis das áreas de RH e
/SN/2017
Jurídico dos CTTEXPRESSO, com o objetivo de serem esclarecidas e resolvidas situações que, no mínimo,
nos parecem injustas e discutíveis para os trabalhadores.
Assim ficou decidido que, no futuro, o SINDETELCO fará chegar à empresa os casos em que a aplicação
da média do Prémio de Produtividade, adicionada ao vencimento base, configure situações
discriminatórias e prejudiciais aos trabalhadores.
No caso dos trabalhadores que estão cedidos e têm o RA fora do vencimento base, demonstrámos que
deve a Empresa fazer a sua inclusão no vencimento base. Também mostrámos à empresa que os
supervisores que têm o SEF e não têm o prémio de produtividade correm o risco, no futuro, de serem
claramente prejudicados.
Com todo este processo de inclusão do Prémio de Produtividade no vencimento base dos Distribuidores
ficaram esquecidos os Técnicos Administrativos, que vão ter um vencimento base substancialmente mais
baixo que os Distribuidores, o que criou um clima de crispação entre trabalhadores perfeitamente
desnecessário.
Se a Empresa tivesse realizado um diálogo com o SINDETELCO logo de início, teria sido possível precaver
estas situações e realizar um trabalho profícuo em prol dos trabalhadores. Vamos acompanhar o
processo porque para nós ainda não está encerrado.
Em relação aos processos judiciais da Perafita que já têm decisão do Tribunal da Relação do Porto
solicitámos que a Empresa confirme as discrepâncias nos valores pagos aos trabalhadores. A Empresa
ficou de verificar todas estas situações e comprometeu-se a informar o SINDETELCO das discrepâncias
que forem detetadas.
Depois de diversas solicitações feitas à Empresa para colocação de um desfibrilhador, foi confirmado
nesta reunião o despacho para a sua colocação com brevidade na Perafita.
Informámos a empresa e da mesma obtivemos resposta positiva para ser enviada uma listagem dos
trabalhadores da Perafita que se deslocaram para realizar os exames médicos periódicos, fora do seu
horário de trabalho e em período de descanso, para que sejam abonadas as referidas despesas aos
trabalhadores.
Falámos também com a Empresa em relação ao Feriado Municipal de Matosinhos. Devem ser os
trabalhadores a decidir qual o feriado que pretendem gozar e não o SINDETELCO a substituir-se aos
trabalhadores. No seguimento destas situações, os trabalhadores da Perafita irão, no próximo dia 3 e 4 de
Junho 2019, decidir democraticamente quando vão gozar o Feriado.
Nos dias 3 e 4 de Junho, também na Perafita, iremos reunir com os Técnicos Administrativos e
Distribuidores no sentido de com eles criar sinergias por forma a defender os seus Direitos.
Posteriormente visitaremos todos os restantes Centros Operacionais dos CTTEXPRESSO.
Acreditamos que a Administração vai ser sensível e racional neste momento delicado. Somos parceiros
Sociais e não comediantes da desgraça.
Não aparecemos ontem. Estamos em Defesa dos Trabalhadores há 20 anos nos CTTEXPRESSO.
Para terminar felicitamos a eleição da Comissão de Trabalhadores e desde já estamos à sua disposição
para encontrar soluções que sirvam os trabalhadores.
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