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LUTAR!

EM DEFESA DOS TRABALHADORES
DA CTT-EXPRESSO

/SN/2017

Como é do conhecimento dos trabalhadores da CTTEXPRESSO, as negociações para os aumentos
salariais de 2019 terminaram de uma forma abrupta e unilateral por parte da empresa. Não
aceitamos assinar um aumento salarial que fica aquém daquilo que é o reconhecimento pelo esforço
diário dos trabalhadores do Grupo CTT.
A empresa vai aplicar os aumentos salariais aos trabalhadores que não se oponham, no
processamento do próximo mês de Agosto e com efeitos retroativos a 1 de Janeiro do corrente ano
de acordo com a seguinte tabela:


Até 1.296,54 €uros :1%



De 1.296,55 até 1.926,65 €uros :0,9%



De 1.926,66 até 2.821,10 €uros :0,8%

É garantido um aumento mínimo de 10 Euros.
Enquanto isso, continuamos a fazer chegar regularmente, a quem é responsável pela empresa,
situações com as quais nos deparamos diariamente nos locais de trabalho.
Não existe admissão de Distribuidores e Técnicos Administrativos, quando é reconhecido por todos
incluindo as próprias chefias locais que "há muito que estamos a trabalhar com falta de
trabalhadores" e "a necessidade de admitir novos trabalhadores para os quadros da empresa" que
pode passar, como já sugerimos à empresa, pelo aproveitamento dos melhores trabalhadores
assalariados. Observando as áreas operacionais claramente se percebe, que quando transmitimos
essa carência não o fazemos por demagogia, mas porque quem lá se encontra a trabalhar se encontra
em exaustão.
Temos a informação que o desfibrilhador, confirmado pela empresa no passado dia 30 de Maio para a
Perafita, ainda não foi lá colocado e desejamos que nenhum trabalhador precise dele.

ESCLARECIMENTO
Na folha de vencimento os Cód. Rub. 409 e 802, estão relacionados com o pagamento da
participação de lucros por transferência bancária no passado dia 28 de Junho. Na folha de
vencimento vem espelhado com a aplicação da taxa de IRS.

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Não recebemos por parte da empresa mais nenhuma evolução nesta matéria, apenas a
informação de "que a partir de Setembro retomará o assunto com o SINDETELCO ".
Aguardamos que a empresa tenha a real noção dos T.A. e da realidade em que se inserem na
empresa, na procura de soluções enquanto profissionais. Evidentemente não nos calaremos em
defesa dos Técnicos Administrativos e estaremos com eles até ser encontrada uma solução. Caso
não se consiga, o que não queremos acreditar, agiremos em defesa dos trabalhadores, como sempre.

SUPERVISORES
Tivémos hoje a informação por parte da empresa que a "revisão do enquadramento remuneratório
está a avançar", não garantindo que as propostas do SINDETELCO e aquelas que os Supervisores nos
entregaram, para que fizéssemos chegar à empresa, pudessem ser totalmente aceites.
Continuamos a observar a "falta de substituição de fardamento e calçado para os trabalhadores em
geral, em particular os trabalhadores oriundos da Transporta que não têm nem fardamento, nem
calçado".

Perguntámos à empresa e deixamos também aqui o repto:
Para quando a integração de todos os trabalhadores da CTT-EXPRESSO na
empresa CTT, como aconteceu noutra empresa do grupo?
Lembramos todos os trabalhadores da CTT-EXPRESSO, que está em vigor um PRÉAVISO DE GREVE AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E SUPLEMENTAR POR
TEMPO INDETERMINADO.

SAUDAMOS QUE A EMPRESA CONTINUE A DIALOGAR COM O
SINDETELCO, MAS URGE PASSAR DAS PALAVRAS AOS ACTOS!

PELO DIREITO
À NEGOCIAÇÃO COLETIVA!
LISBOA, 31 DE JULHO DE 2019
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