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O SINDETELCO tem sido diariamente a ponte entre os Centros Operacionais, os seus trabalhadores e a
empresa. Temos dialogado com a empresa várias vezes ao dia, para transmitir aquilo que efetivamente se
passa nos Centros Operacionais e nos é relatado pelos sócios. Um balanço e uma projeção do dia-a-dia dos
Centros Operacionais porque não queremos trabalhadores expostos a riscos desnecessários. Exigimos
proteções e desinfetantes em quantidade suficiente, bem como o aumento das rotinas de limpeza e
desinfeção das instalações de dia e de noite.
Continuamos a solicitar à empresa a maior brevidade possível na análise das situações médicas
apresentadas pelos trabalhadores. Também reforçámos junto da empresa, uma vez mais, que enquanto o
país se encontrar em estado de emergência se reduzam ao máximo os horários de trabalho, garantindo os
rendimentos dos trabalhadores, e que se salvaguarde ao máximo o contacto com os utentes.
Confiamos na empresa, até prova em contrário, na sua responsabilidade social para com os trabalhadores
no cumprimento das diretivas exigidas pela Direccão Geral de Saúde. Não aceitamos silêncios nem encolher
de ombros para com os trabalhadores, nem para connosco, neste momento em que a informação é
essencial.
No Prior-Velho, hoje pela manhã, e depois de um enorme esforço, conseguimos que a empresa finalmente
informasse os trabalhadores sobre a situação em que se encontra o edifício e qual o entendimento da
D.G.S., na pessoa do Delegado de Saúde. Estaremos hoje no edifício pelas 16h00 para falar com os sócios e
desde já agradecemos o contributo do nosso dirigente, Sérgio Júlio, que tem sido, na informação, uma ponte
entre os trabalhadores e o SINDETELCO.
O SINDETELCO continuará a fazer tudo o que está ao seu alcance junto da empresa para monitorizar o que
se passa em todos os Centros Operacionais e resolver, com a maior brevidade possível, o que os sócios
solicitem e observem e achem que devem partilhar connosco. Estamos disponíveis para os ouvir e atender
sempre que seja necessário.
Numa altura que se vive o medo o receio quanto ao futuro, preferimos cooperar a competir, porque vivemos
momentos em que só a união fará a força para ultrapassar este momento que todos estamos a viver.

NENHUM TRABALHADOR DEVE ARRISCAR!
SE NÃO SE SENTIR BEM DEVE INFORMAR A CHEFIA E LIGAR A
LINHA CONTENÇÃO COVID19 CTT (800 210 010 DIAS ÚTEIS DAS 06H00 ÀS 24H00)
Quaisquer situações adicionais podem ligar para a sede do SINDETELCO ou o dirigente Victor Ferreira
960 049 556.
Lisboa, 25 de Março 2020
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