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ELT/ETP/TSE

Data limite de Inscrição:
25 de Maio de 2018

LOCAL

PROGRAMA

Restaurante O Pancinhas III

10:30 – Receção e welcome drink
11:30 – Plenário de trabalhadores com a
presença das ORT´s
12:45 – Almoço
15:00 – Fados de Coimbra

Rua Castro Matoso / Praça da República
3000-104 Coimbra
GPS: 40.2162471 N, -8.4353774 W

PREÇO

30€ por pessoa

INSCRIÇÕES
Inscrição até dia 25 de Maio de 2018

Herminio Branco Moita: 966394407
João Matos: 965006553
Casimiro A. O. Martins: 966580245
Luis Miguel S. Seguro: 964976802
Bruno Martins Mateus: 962886117
Email: encontro_anual_elt_etp_tse@sapo.pt

EMENTA
Entradas: Enchidos, salgados, salada de
polvo, patés, feijão frade com atum, ovos
mexidos com alheira, tábua de queijos e
presunto, mariscos, dobrada, moelas,
jaquinzinhos fritos
Sopa: Sopa de legumes
Prato principal: Bacalhau à casa,
Churrascão de Picanha, maminha e carne
de porco
Sobremesas: Mesa de sobremesas
Bebidas: Vinho branco, vinho tinto, cerveja,
sumos, água
Digestivos e café

MENSAGEM DO SINTTAV
O relógio não pára e assim estamos à porta de mais um Almoço/Encontro que se quer com alegria para conviver e reforçar a
amizade.
No próximo dia 2 de Junho de 2018 vai ter lugar mais um Evento de Grupo Profissional, neste caso o 49º Encontro de Técnicos
e Especialistas” (ex-ELT/ETP/TSE), para o qual o local escolhido pela Comissão Organizadora foi o Restaurante “O Pancinhas III”,
na linda e acolhedora cidade de Coimbra, que por certo proporcionará mais um dia de convívio a recordar pela vida adiante.
Há 49 anos, quando teve lugar o primeiro Encontro em Santarém em pleno período fascista, os objectivos que lhe estiveram
subjacentes eram as condições de enquadramento profissional do Grupo, as quais, passados 49 anos continuam a não ser
melhores nem mais justas e por isso é preciso reforçar a acção interventiva e dar mais força ao movimento sindical, porque
sem essa condição indispensável, dificilmente a situação se alterará.
O 49º Encontro dos ex-ELT/ETP/TSE, vai realizar-se num período de esperança e contradições, porque, se ao nível político têm
sido dadas respostas positivas embora insuficientes com a reposição de vários direitos que tinham sido roubados a quem
trabalha, ao nível das Empresas a situação é como se nada tivesse mudado.
Que o digam os trabalhadores da PT MEO no activo pertencentes aos Grupos que vão estar neste Encontro, onde uns têm sido
“emprateleirados sem funções, outros semi-ocupados, os que foram “transmitidos” e todos aqueles que estariam nessa calha
se o processo não tivesse sido travado com a luta dos trabalhadores.
De facto, é fundamental recordar que os trabalhadores, organizados nos seus sindicatos, conseguiram dar uma resposta que
teve o seu ponto mais alto no dia 21 de Julho, com uma Greve e uma Concentração Desfile que ultrapassou todas as
expectativas.
Sem essa luta histórica, provavelmente a Empresa estaria hoje irreconhecível, partida aos bocados, com a grande maioria dos
trabalhadores transmitidos.
Para o tipo de Gestão praticado na Empresa desde que esta foi comprada pela Altice, os trabalhadores pouco contam, porque o
principal objectivo é a redução da despesa muito à custa dos gastos com pessoal.
Daí que a afirmação que os ventos de mudança política ainda não sopram nas empresas tem todo o cabimento, mas vai ser
inevitável que as mudanças na gestão das empresas, entre estas da Altice, tenham que acontecer, tornando-as mais humanas,
porque os trabalhadores são o capital mais valioso destas e por maioria de razão, os trabalhadores que vão celebrar o seu
Encontro, porque eles são os técnicos, os que dão contributos ímpares para a sustentabilidade técnica da Empresa.
No momento actual há mais alegria para CONVIVER E REFORÇAR A AMIZADE, porque o estancamento do empobrecimento do
País já se nota e os tempos não podem voltar para trás, mas para isso é necessário, que ninguém baixe as bandeiras da luta e
os Sindicatos como o SINTTAV, deverão ter isso sempre presente no seu dia-a-dia.
Como é tradição, estes Encontros têm duas componentes, uma destinada ao Plenário para se poder fazer uma avaliação global
da situação laboral dos profissionais envolvidos e poderem ser encontradas respostas e eventuais medidas a tomar e outra o
“lazer” porque é saudável conviver e dar um abraço a amigos que nalguns casos já não se encontram há muito.
A situação que se vive hoje na Altice irá certamente estar no centro do debate a realizar no Plenário, que se espera bastante
participado e o colectivo poder encontrar as respostas necessárias.
Embora a crise não tenha desaparecido, com os novos ventos de mudança que sopram, o SINTTAV espera uma grande
participação e faz um apelo nesse sentido, para que os objectivos das duas componentes do Encontro sejam plenamente
alcançados.

Restaurante: O Pancinhas III

GPS: 39º49'11''N 7º26'60''W

