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PREVENÇÃO
COMO OS "CAPATAZES", DESRESPEITAM O ACT.
Factos.

Existe um ACT, que consagra direitos e deveres, uns e outros aplicáveis a todos os
trabalhadores do Grupo PT.
Porém, existem por aí uns "capatazes", que se julgam donos e senhores de tudo, para quem não
existe Lei, nem ACT, nem nada além da sua vontade.
Estes "capatazes", pelo facto de viverem agora um período em que a política seguida no País é bem
mais nefasta e anti-trabalhadores que no "tempo da outra senhora" (sem que isto signifique
qualquer saudosismo) , certamente do seu inteiro agrado, pensam que podem fazer tudo, que não
há ACT, nem qualquer outra Lei, além da sua vontade.
Felizmente para os trabalhadores, a política que tem dado força a estes "capatazes" está a chegar ao
fim do reinado e estes "capatazes, nem sequer sabem que a "roda da vida não pára".

Realidade.

Esta gente, de Prevenção só conhecem o nome, nunca o telefone os despertou, a eles
e à família às tantas da noite" e em muitos casos mais que uma vez na noite, para terem que ir
reparar avarias, quantas vezes por essas serras arriba, com todos os riscos para os intervenientes
que tal situação acarreta.
Para salvaguarda dos trabalhadores, o ACT consagra o princípio, que sempre se praticou, que nas
chamadas nocturnas, o pessoal da Prevenção ir acompanhado por outro colega que o auxilie nas
tarefas que vai desempenhar.
As regras da Prevenção que existem hoje consagradas no ACT, foram negociadas pelo então SINTEL,
nos CTT, mesmo antes de haver AE e depois vertidas para o ACT de 1981.
Neste tempo, a Prevenção foi negociada com o saudoso Eng. Cunha e Serra, homem que conhecia e
sabia mais de Telecomunicações a dormir que estes "capatazes" acordados e por isso tudo o que à
Prevenção está inerente, como o desempenho das tarefas pelos trabalhadores e a segurança destes
ficou salvaguardado.
Imaginemos o que seria discutir "regras de Prevenção" com uns "capatazes" que por aí andam, que
nem sabemos se conhecem o ACT, que quando os trabalhadores exigem o seu cumprimento, que no
fim de contas nem seria necessário exigir, por que o seu cumprimento devia ser automático, a sua
atitude" de prepotência" inaceitável, é pretender "castigar" os trabalhadores.

Desenganem-se "capatazes".

O ACT existe, é a "Constituição laboral no Grupo PT" e o
SINTTAV não irá permitir a nenhum "desses capatazes", que desrespeitem o ACT e muito menos que
obriguem os trabalhadores ao seu não cumprimento.

Não pode haver dúvidas.

O ACT é de aplicação universal a todos os trabalhadores do Grupo
PT, quer sejam da PT, ex-TMN e todas as restantes, por isso não há dois ACT’s e não pode haver dois
pesos e duas medidas, consoante a empresa onde os trabalhadores pertencem.
O acompanhamento nas intervenções noturnas dos trabalhadores da prevenção, tem que ser igual
para todos, não podem os” capatazes” decidir que uns trabalhadores vão acompanhados e outros
não, nem podem pressionar alguns trabalhadores para saírem sós.

Paz laboral.

O Grupo PT e particularmente a PT Portugal, precisam mais que nunca de "paz
laboral", coisa que esses "capatazes" não entendem, mas há princípios dos quais os Sindicatos como
o SINTTAV não podem abdicar, entre eles a aplicação dos direitos e deveres consagrados no ACT,
porque a não ser assim, para que servia então este?
O SINTTAV vai discutir esta situação a nível superior e tomaremos todas as medidas indispensáveis à
defesa dos direitos dos trabalhadores da Prevenção e de todos os outros, e se necessário for, o
nome dos "capatazes" que atentam contra os direitos dos trabalhadores e contra o ACT, virá
"ascarrapachado" nos comunicados para que sejam bem conhecidos, inclusivamente da
Comunicação Social.

"Poupar nos farelos e estragar na farinha". A lógica, destes "capatazes", para os quais
a qualidade do serviço que a Empresa está obrigada a prestar aos clientes nada conta, nem sequer se
lembram que existe uma forte concorrência empresarial, porque aprenderam rápido na "escola do
governo do cortar em tudo que diga respeito a quem trabalha", tem sido cortar nas chamadas
nocturnas, nas chamadas acidentais em que estas são feitas por quem está de prevenção, que é um
absurdo, no pagamento das horas suplementares realizadas e em tudo o que podem, certamente
para recuperarem os 900 milhões de €uros atirados a fundo perdido, cujos responsáveis continuam à
solta e impunes, chutando a bola das responsabilidades de uns para outros e é mais que sabido que
a "culpa vai mais uma vez morrer solteira".

Resposta mais ampla.

Se esta situação não for corrigida, uma das medidas a tomar, poder

ser o SINTTAV discutir a situação da Prevenção com os envolvidos a nível nacional para uma resposta
colectiva em termos de Luta. Depois não nos venham culpar.

A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS.

A sindicalização sempre foi muito importante, mas no actual contexto da PT, ela é mesmo determinante
para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NA PT E NO SECTOR
SECTOR..

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
Consulte a nossa página em www.sinttav.org

