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UMA APRESENTAÇÃO ATRIBULADA

Segundo o Sr. Presidente do Conselho Geral Independente numa recente entrevista à nossa antena, a
RTP entrou numa nova era de sofisticação e modernidade, através de um novo conselho de
administração liderado por um presidente "culto e educado" (António Feijó dixit).
No dia 26 de Fevereiro teve lugar a reunião de apresentação de cumprimentos por parte deste novo
conselho de administração às organizações sindicais, marcando presença, o Exmo. Sr. Presidente, Dr.
Gonçalo Reis e Exma. Sra. Engª. Cristina Tomé, Vogal.
A referida reunião começou com atraso por falta dos distintos membros do conselho, não havendo, é
claro, necessidade de qualquer apresentação de desculpas por parte de quem fez mais de uma dezena
de pessoas esperar, algo que como sabemos caiu em desuso nas moderníssimas práticas de educação
empresarial.
Os sindicatos compreenderam também a ausência do terceiro membro do Conselho, o Exmo. Dr. Nuno
Artur Silva que não conseguiu retirar 15 minutos sua agenda para apresentar cumprimentos aos
representantes dos trabalhadores dados os desafios de tempo, porventura causados pelo modelo
criativo do novo "Preço Certo", quem sabe emitido em directo do Regueirão dos Anjos.
O senhor presidente iniciou a reunião demonstrando vontade do C.A. para a conclusão do processo
negocial do Acordo de Empresa visando a "sustentabilidade e estabilidade da empresa".
O SINTTAV apresentou os seus cumprimentos e esclareceu o senhor presidente de que a estabilidade
da empresa passa também por não aplicar a trabalhadores a semântica mais adequada à cobrança de
taxas de estacionamento e à cozinha francesa, referindo-nos nomeadamente a expressões utilizadas
pelo este novo C.A. como "trabalhadores com menor valor acrescentado" e "quantidade versus
qualidade".
Explicou ainda o SINTTAV que era difícil, senão inaceitável pedir mais esforços aos trabalhadores da
empresa tendo como pano de fundo uma redução de fundos na ordem dos 75 milhões de euros obtido
em parte significativa pelo corte de salários de quem trabalha.
O senhor presidente decidiu não esclarecer as expressões dirigidas aos trabalhadores, - revelando
génio estratégico e apurado sentido de sobrevivência - mostrando no entanto discordância quanto ao
valor de 75 milhões de corte de fundos públicos anunciados pelo anterior conselho de administração,
discordando também que existisse nesse decréscimo uma parte significativa que resultasse dos cortes
efetuados aos salários dos trabalhadores, informando os sindicatos que os relatórios e contas se
encontravam na internet.

Teve também a oportunidade de explicar que se quisesse discutir a natureza das contas com a anterior
administração, não o faria através do representante sindical do SINTTAV.
Passado alguns minutos o senhor presidente entregou a condução dos trabalhos à sua colega e ausentouse da sala.
Ainda refeitos do choque de que as contas da RTP estão publicadas na internet- algo que não faziam a
mínima ideia - os dirigentes sindicais procuram agora sinais de cortes significativos no rendimento dos
trabalhadores.
Até porque não se notou nada, o corte de subsídios de natal, férias e sobretaxas sobre o salário dos
trabalhadores da RTP foi tal forma pouco significativo que alguns deles imbuídos de sentimento
patriótico ofereceram-se para aumentar os donativos ao estado sob a forma de tacos de basebol e
olímpicas cargas de porrada - oferta feita por diversas vezes e sempre delicadamente recusada pelo exministro das finanças, Dr. Vitor Gaspar.
O SINTTAV ficou satisfeito que o senhor presidente não quisesse falar com o anterior conselho através do
seu dirigente, dado que apesar de ser um sindicato de grande dimensão no sector e envolvido em muitas
negociações, esta seria a primeira vez que alguém diria a um representante seu que este tinha cara de
“Smartphone Chinês”.
Desejando o maior sucesso a este novo conselho este sindicato rejubila-se pelo facto de ser
colossalmente falsa a conclusão do parecer do CRESAP de que o Exmo. Senhor Presidente Gonçalo Reis
não aparentava uma forte "sensibilidade social". Ela é aliás tão forte e tão avassaladora que um recente e
elogioso artigo do Público o designa como “O rapaz das reestruturações”, referindo-se às mudanças
organizacionais ocorridas em 2007 onde Ponce de Leão nem sequer é mencionado.
Todos nós temos dias bons e dias maus e estamos confiantes de que o sucedido na apresentação aos
sindicatos não passou de um acidente de percurso que será sem dúvida irrepetível, dado que para a RTP
não há mais espaço para “acidentes”.
As negociações entre o C.A. e os sindicatos visando um novo Acordo de Empresa continuam dia 12 de
Março.
PS - Para o SINTTAV não existem Conselhos de Administração "bons" ou "maus", existem pessoas.
Pessoas que tratam as pessoas como pessoas e pessoas para quem as outras pouco importam. Não
podemos deixar de registar a hipocrisia de um processo que leva à demissão de um C.A. por causa da
aquisição dos direitos da Liga dos Campeões para que imediatamente a seguir o conselho que lhe sucede
se desfazer em elogios ao negócio e à oportunidade do mesmo.
Afinal de contas se o negócio da Liga dos Campeões era assim tão bom, qual foi a verdadeira razão
porque foi demitido o anterior Conselho de Administração?
A Direcção do SINTTAV
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

