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SINTTAV CONTINUA O SEU PERCURSO
NA DEFESA DOS TRABALHADORES DAS ETT
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ÚLTIMAS INICIATIVAS
Depois do importante trabalho realizado pelo colectivo do SINTTAV (Dirigentes, Delegados e Trabalhadores) em
defesa de quem trabalha nas ETT (Empresas de Trabalho Temporário), que culminou com a aprovação do Caderno
Reivindicativo na Conferência realizada em Coimbra, o mesmo foi entregue a 42 Empresas.
O SINTTAV já previa que as ETT em regra se iam submeter ao silêncio, porque acima de tudo, pensam que ainda
estão no tempo do seu governo de estimação.
Paralelamente, o SINTTAV decidiu trilhar outros caminhos e solicitou reuniões a:
- GRUPOS PARLAMENTARES. Como o Parlamento é uma Sede onde o assunto pode encontrar suporte de solução,
o SINTTAV solicitou reuniões aos Grupos Parlamentares que dão suporte político ao Governo, tendo sido recebido
pelos quatro Grupos, a quem entregou um exemplar do Caderno Reivindicativo, explanou em pormenor o trabalho
que foi desenvolvido e explicitou detalhadamente os objectivos pretendidos.
A situação de exploração em termos de escravatura sócio-laboral que se pratica em regra nas ETT é bem conhecida
dos referidos Grupos Parlamentares (GP) e por isso existiu uma grande sintonia entre os pontos de vista do
SINTTAV e os referidos GP e todos se comprometeram a discutir o assunto com o Governo e dar-nos feedback dos
resultados.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO. O SINTTAV solicitou igualmente uma reunião ao Ministro do Trabalho, tendo sido
recebido pelo seu Chefe de Gabinete.
Nesta reunião, o SINTTAV fez também a entrega do Caderno Reivindicativo, explanou igualmente o trabalho
desenvolvido, informou a entrega do mesmo às ETT e o comportamento destas em termos de resposta, deixando
inclusivamente uma cópia da relação nominal das mesmas.
O SINTTAV verificou um grande conhecimento da situação pela parte do Chefe de Gabinete, analisámos
conjuntamente alguns caminhos a seguir, entre eles o da Contratação Colectiva, tendo-se este disponibilizado para
outros contactos futuros, que o nosso Sindicato vai certamente realizar.

OBJECTIVO CENTRAL DO SINTTAV.
O objectivo central do SINTTAV é conseguir a negociação de um Instrumento de Contratação Colectiva para o
Sector e não desarma enquanto não conseguir essa ferramenta indispensável à regulamentação das
condições de trabalho, ferramenta esta que é importante para os trabalhadores, mas igualmente para as ETT,
na medida em que deixa de haver condições para a concorrência desleal.
Porém, a Gestão das ETT mostra uma tal aversão ao movimento sindical que lhe impede de ver o que
inclusivamente também para as Empresas é importante.
Mas como diz o sábio popular, “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura” e o SINTTAV, mais cedo ou
mais tarde conseguirá os seus objectivos.

O REFORÇO DO SINTTAV É FUNDAMENTAL.
A conquista dos direitos para os trabalhadores pelos Sindicatos em regra é proporcional à sua força. Para além da
sua organização, forma de intervir e entender o mundo do trabalho e a sociedade em geral, um dos pilares da força
dos Sindicatos é obviamente a sua taxa de Sindicalização.
O SINTTAV tem crescido muito ao nível das ETT, mas pode crescer muito mais e assim ter mais força para defender
os trabalhadores destas Empresas.

Aqui fica o desafio.

JUNTA-TE A NÓS, TODOS JUNTOS TEREMOS MAIS FORÇA, A FORÇA INDISPENSÁVEL
PARA DEFENDER OS TEUS DIREITOS E CONQUISTAR OUTROS.

