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NOWO/CABOVISÃO

INFORMAÇÃO DO SINTTAV AOS TRABALHADORES DA NOWO/CABOVISÃO
O CARICATO ACONTECEU
UMA UNIÃO SINDICAL SOBREPOR-SE A UM SINDICATO
Factos.

O SINTTAV viu-se confrontado com a demissão de associados seus, trabalhadores da NOWO, antiga Cabovisão e
naturalmente que foi procurar apurar as causas.

Motivo. As demissões foram motivados por um panfleto distribuído pela União dos Sindicatos de Setúbal, evocando factos
que se baseiam em inverdades.

Espanto. E nesse panfleto, a União dos Sindicatos de Setúbal diz que pediu uma reunião de urgência à Empresa, procurando
sobrepor-se à normal intervenção do SINTTAV.

O caricato. A União dos Sindicatos de Setúbal tem um Dirigente que é também Delegado Sindical do SINTTAV e este não teve
conhecimento deste episódio.
A União dos Sindicatos de Setúbal, tem obrigação de saber que o SINTTAV é o único Sindicato que exerce actividade sindical na
NOWO/Cabovisão.
O lógico é quando uma União Sindical tem conhecimento de alguma situação laboral que requeira uma intervenção Sindical, esta
deve contactar com o Sindicado que representa os trabalhadores da Empresa em causa e não procurar sobrepor-se ao Sindicato.
É espantoso que o coordenador da União dos Sindicato de Setúbal não consiga distinguir qual é o campo de intervenção da União
e a dos Sindicatos nas Empresas onde têm associados.

Mais grave: Quando o coordenador da União dos Sindicatos foi confrontado com duas situações, uma as demissões de
associados do SINTTAV, a resposta foi que isso não era problema dele, a outra foi em relação à intervenção da União numa
Empresa onde é este Sindicato que intervém sem nos contactar, a resposta foi que não tinha nada que contactar com os
Dirigentes do SINTTAV.

Ponto final. Estamos entendidos com este tipo de procedimento e a União dos Sindicatos de Setúbal vai ter a resposta do
SINTTAV que a situação exige.

Em jeito de conclusão. Desta situação o SINTTAV considera o seguinte:



Que a união dos Sindicatos de Setúbal, exorbitou das suas funções ao pretender ingerir-se na esfera de trabalho do SINTTAV.
O SINTTAV não admite que um Coordenador de uma União para a qual este Sindicato tem estado a pagar a sua quota,
procure sobrepor-se ao trabalho que compete ao Sindicato.
 O SINTTAV não se revê na linguagem deste tipo de panfletos, a qual não contribui em nada para resolver os problemas dos
trabalhadores e por isso demarca-se do mesmo.
 O SINTTAV tem por prática da qual não abdica, ao fazer uma informação, procura fundamentar a mesma para não cair no
ridículo de escrever inverdades e manter a confiança do Sindicato junto dos trabalhadores.
 O SINTTAV apela aos seus associados na NOWO/Cabovisão que não confundam o comportamento da União dos Sindicatos
de Setúbal com a do seu Sindicato, que se mantenham sindicalizados e inclusivamente faz um apelo á sindicalização de outros,
porque um SINTTAV cada vez mais forte na NOWO/Cabovisão, é condição fundamental para a defesa dos trabalhadores desta
Empresa.
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

SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV

