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cct na Portway?

NA PORTWAY JÁ EXISTE A.E. !!
Tem sido o SINTAC e Trabalhadores em geral, brindados via Comunicados espetaculares e cheios de
emoção suplicando cct´s etc e tal, feriados a 100% etc e tal, horas extra a 50%, 75% etc e tal......e o resto
meus amigos? Vista grossa?
Alguém se lembra perante um processo de despedimento coletivo verificado em 2016, onde estava em
causa o despedimento de 256 trabalhadores? Onde andavam estes Senhores? Provavelmente a fabricar o
cct e a deixar “cair” 256 postos de trabalho…quando na realidade os seus próprios Dirigentes e Delegados
sindicais, foram, numa completa instrumentalização, por trás de tudo e todos subescrever o AE dito da
vergonha!!! (sim aqueles que tiveram à mesa de negociação e disseram não ao AE por imposição dos
Deuses foram por trás subescrever o dito AE que o SINTAC se responsabilizou em assumir e usado de
seguida pelos próprios profetas que o negaram) Como não poderia deixar de ser, mais uma vez, porque
próximas virão, ficou demonstrado que afinal o SINTAC está cá e estará para defender os trabalhadores.
Ainda recentemente, *mais uma vez, assistimos a diversos trabalhadores a levarem cortes salariais,
porque *mais uma vez enganados pelos profetas habituais que prometem mundos e fundos....mas no final
tiveram de ir a correr subescrever o AE da vergonha pois os cortes segundo se consta foram na ordem dos
20%....pois é meus caros foi *mais uma vez. Incrivelmente ainda há quem tenha subscrito o AE e continue
a lavar roupa sobre o AE da vergonha. Camaradas sejam coerentes, pois assim é incompreensível! Atingir
fins sem olhar a meios é mau presságio.
Os verdadeiros lacaios são aqueles que em vez de defenderem postos de trabalho, preferem cct´s inseridos
nos projetos político-partidários, em que predomina a agenda e a ambição política. (a breve trecho
veremos as máscaras a cair)
Para os mais desatentos aconselhamos a lerem o nosso comunicado datado de 23/06/2016 sob o título
“Para
situações
difíceis,
soluções
difíceis”
aqui:
http://sintac.pt/wpcontent/uploads/2016/12/Comunicado-24.06.16.pdf
O SINTAC dá a cara e responsabiliza-se, ao contrário dos falsos profetas!
Aos Trabalhadores e Associados, apelamos que se mantenham atentos e não se deixem enganar pelos
habituais profetas e arautos da desgraça com o seu discurso fastidioso, que lá vão, até à exaustão
conseguindo lavagens cerebrais, criando a divisão, usando a contrainformação e o boato.
Agora como prova de idoneidade até já organizam e apoiam a criação de uma Comissão de Trabalhadores
salvadora para apoiar o discurso que lhes interessa....
Como se não bastasse, temos igualmente conhecimento que face ao desespero, até já andam a “vender”
aos Trabalhadores novas tabelas e novas cláusulas inseridas no cct sem que haja qualquer tipo de diálogo
ou vistas de negociação por parte de todos os intervenientes, digno de um regime ditatorial....
Colocado o assunto do cct, hoje e desde que o cct foi negociado, sabe-se lá em que moldes e a troco do
quê, o SINTAC afirma de forma inequívoca que este instrumento da maneira como o mesmo está
depositado em BTE, não obstante aos congelamentos, é mesmo inferior às condições apresentadas no
atual Acordo de Empresa celebrado entre os Sindicatos subescritores e a Portway, entre os quais: Subsídio
de turno inferior; Inexistência de tabelas de evolução; Ausência de Abono de Transporte, menos dias de
férias entre outros. Para mais informações reiteramos o nosso Comunicado sob o título “Esclarecimento
Natalício” que podem consultar aqui: http://sintac.pt/wp-content/uploads/2016/12/Comunicado20.12.17.pdf
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