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A culpa é do Sindicato!
É verdade! A culpa é do sindicato. Se o sindicato não existisse, os trabalhadores não
causavam problemas. Em boa verdade o Sindicato existe para garantir o cumprimento dos
direitos e deveres dos Trabalhadores. Se o Sindicato não existisse, os Trabalhadores só
teriam deveres e, naturalmente, um Trabalhador que só tivesse deveres não daria
problemas. A vida era mais simples! O Trabalhador executava, não questionava, não
reclamava ou então, RUA! É aliás esta lógica que torna a gestão das ditaduras muito mais
simples que a gestão das democracias.
Na Portway, a dicotomia Direitos/Deveres gera grandes conflitos porque, os deveres todos
conhecem, mas os direitos necessitam de constante reavivamento. Os direitos significam
que o Trabalhador, não sendo obrigado a trabalhar 24 horas por dia, sem receber, será
consequentemente menos produtivo.
Em todo o caso, a culpa é do sindicato. Não incomoda tanto que a Lei e as regras existam,
incomoda que exista uma Organização que exija o seu cumprimento, e aí, definitivamente,
a culpa é do Sindicato!
No mundo ideal - nesse idealizado pela Portway - não há lugar para os direitos, nem para o
Sindicato, nem para a reivindicação, nem para o diálogo, nem para a gestão democrática,
justa e transparente das relações de trabalho.
Sendo a culpa indubitavelmente do Sindicato, resta-nos assumi-la publicamente:
A CULPA É DO SINDICATO!!!
E como a verdade vem sempre ao de cima….após os ultimos acontecimentos verificados em
diversas Escalas da PORTWAY resta-nos informar todos os nossos Associados e
Trabalhadores que a politica de perseguição e coacção por parte da Empresa está ao rubro
para com os seus Trabalhadores e Representates Sindicais e tem-se agravado de dia para
dia.
Quanto às ameaças verificadas, invocadas e confirmadas pela Portway a Trabalhadores e
Representantes Sindicais o futuro o dirá e a verdade virá sempre ao de cima….
Este Sindicato tudo irá fazer junto das Autoridades Competentes, dos Organismos que
tutelam o Sector ou nos Tribunais para que a PORTWAY e os seus gestores cumpram a lei
em relação a tudo o que assinaram com o SINTAC .
É tempo dos trabalhadores dizerem basta a tudo o que se está a passar e fazerem valer os
seus direitos.
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