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Temos de dizer não aos chantagistas
Do nosso ponto de vista toda a chantagem e a defesa da verdade, pode e deve ser combatida
com objetividade suportada pelos factos. Assim relembramos aos nossos associados /
trabalhadores os inúmeros comunicados, onde fomos dando conta das negociações para o
Acordo de Empresa e ainda algumas reuniões feitas nos locais de trabalho.
De imediato e após a assinatura do AE (29 de Junho 2016) enviamos a todos os associados quer
o referido AE quer a Acta final do acordo, para que não houvesse qualquer dúvida e todos
pudessem ter conhecimento pormenorizado do referido AE e das circunstâncias envolventes.
Claro que sabíamos que arautos da desgraça, sempre os mesmos, com agendas politicopartidárias não deixariam de publicar inverdades, que a fácil consulta aos documentos desmente.
O SINTAC orgulha-se de pertencer ao sindicalismo livre, democrático e apartidário, não
obedecendo a agendas de outros pois que a sua única agenda é a defesa dos direitos, garantias
e postos de trabalho dos associados / trabalhadores e não se deixará intimidar nem tem medo de
assumir decisões difíceis mas, determinantes para o futuro daqueles que representamos.
Vemos este acordo como PRIMEIRO de outros e certamente, teremos hipótese de negociar
outros AE´s onde tentaremos sempre a defesa da melhoria das condições de vida dos associados
/ trabalhadores. Sendo este o primeiro na história da Portway, cabe agora ao Sindicato, mas
essencialmente aos associados / trabalhadores fazer cumpri-lo na íntegra pois só assim terá
valido a pena eliminar o vazio da ausência de AE.
Ainda assim e mesmo tendo enviado os documentos a todos os associados e na defesa de
melhor informação e esclarecimento faremos reuniões sectoriais abaixo indicadas:
Porto - 7 Julho 2016 Auditório Ana das 10H00 às 17h00
Faro - 5 Julho 2016 Dept. Placa (sala descanso) das 10h00 às 12h30 / Dept. Passageiros
(sala descanso) 14h30 às 16h00
Funchal – 13 Julho (local a divulgar) das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Lisboa 4 Julho 2016 Dept. Placa (sala descanso) 10h00 às 12h30 / Dept. Carga (sala
descanso) das 14h30 às 16h00 / Dept. Passageiros 16h15 às 17h45
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