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PROCESSO NEGOCIAL AE/2019 CTT
SINTTAV Entregou a sua Contra-Proposta
O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual - SINTTAV entregou a sua contraproposta de revisão do AE salarial dos CTT para o ano 2019.
No actual contexto, a Contra-Proposta que apresentámos, para se recuperar algo do muito do que tem sido
perdido nos últimos 10 anos, devia ir muito além, porque os trabalhadores dos CTT merecem essa
recuperação.
Estes, desde o famigerado tempo da Troika, têm continuamente perdido poder de compra e mais
recentemente, fruto das opções políticas e decisões da gestão em geral e muito em particular desde a
privatização, além de não sentirem a recuperação económica a que legitimamente têm direito, também
temem o futuro da empresa e dos seus postos de trabalho.
Neste contexto, altamente desfavorável para os trabalhadores e para o Movimento Sindical, para que não nos
acusem de dificultarmos o processo negocial, que pretendemos justo e célere, decidimos entregar a nossa
Contra-Proposta limitada aos seguintes valores:

Tabela salarial, aumento de 4% com um referencial mínimo de 40 € mensais;

Diuturnidades, aumento de 4%;

Subsídio de refeição, aumento de 4%;

Restantes matérias de expressão pecuniária 4%.
Durante o processo negocial, tal como em anos anteriores, lutaremos também por reivindicações, como
progressões, admissão de trabalhadores e outras que se afigurem justas.
O SINTTAV considera que os trabalhadores de todas as Empresas do grupo CTT, não devem ser discriminados em
relação aos trabalhadores da empresa Mãe e por isso propõe que o âmbito do AE seja alargado por forma a
ser aplicado a todo o universo dos trabalhadores do Grupo CTT.
Convictos de que estamos a fazer a nossa parte, vamos ver como será a resposta da gestão a esta ContraProposta, mas se não for positiva e não vier ao encontro das legítimas aspirações dos trabalhadores, estes
saberão dar uma resposta conveniente.

Trabalhador do Grupo CTT
O projecto sindical é colectivo
junta a tua à nossa voz
juntos seremos mais fortes
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores.

SINDICALIZA-TE NO SINTTAV
PARA ESTARES MAIS E MELHOR DEFENDIDO
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

