RTP - COMUNICADO CONJUNTO DE SINDICATOS

Coragem CA, só vos faltam as qualidades!

O Conselho de Administração da RTP enviou hoje, ao arrepio de qualquer negociação com os
sindicatos, o que se supõe ser uma nova proposta, duplamente corrigida, sobre o acordo de
teletrabalho. Entre arrogância, má-fé negocial, tentativa de influir, negativamente, nos direitos dos
trabalhadores, há que sobre. E, ainda, se lhe acrescenta a falácia da escolha de uma ida para casa do
tal “terço de trabalhadores”, que foi assegurando as suas funções remotamente e que deu à Empresa
3M€ de lucro. Dinheiro que, agora, dizem não existir!
Assim, reúne o CA numa só comunicação a maximização de todos os seus defeitos!
O novo assomo igualitário na desigualdade em que continua a insistir, o absoluto desrespeito pela Lei
e pela história da empresa da qual farão parte pelas piores razões, é um sinal geral de séria
preocupação. Nunca se assistiu a nada assim! Nunca a Empresa teve um assalto ao AE como, agora,
se verifica!
Para estes gestores, que o CGI conseguiu em saldo, o AE está “datado”, as Ordens de Serviço e
regulamentos, a cumprir, são os que as suas excelsas capacidades e desejos ditarem, as organizações
representativas dos trabalhadores são “escolhos” e os trabalhadores são custos. Uma visão
promissora para os anunciados aumentos salariais…
Pelo exposto, as Organizações Sindicais aconselham, vivamente, os trabalhadores:
1. Não assinem qualquer contrato sem o acompanhamento de um advogado, ou sindicato!
Uma vez assinado, estão sujeitos às suas cláusulas e perdem direitos que vos são devidos;
2. Não negoceiem, diretamente, com a Empresa. Serão defraudados.
Esta questão diz respeito à contratação colectiva, não é de acordo individual.
3. O AE será cumprido, custe o que custar!
4. A Lei será cumprida, nem que seja por imposição judicial!
Esta é mais uma batalha que travaremos até ao fim. Não por alguns, mas por todos os
trabalhadores. Lembrem-se: pelas costas dos outros, vemos as nossas. Começa com alguns e
acabará por chegar a todos nós.
Ao CA faltam mesmo as qualidades!
Os Sindicatos:

FE, FETESE, SICOMP, SINTTAV, SITESE, SITIC, SJ, SMAV, STT, USI
Lisboa, 04 de fevereiro

