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ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO - GRUPO DE ACOMPANHAMENTO/ORTs.
NÃO PODE AGIR SÓ PELA VONTADE DE ALGUNS
Foi constituído um Grupo de Acompanhamento das situações laborais na PT/MEO, que integra representantes dos Sindicatos e
da CT.
Este Grupo realizou uma Audição com a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social na Assembleia da República no
passado dia 12, na qual o SINTTAV esteve representado pelo seu Dirigente Sindical, que integra o referido Grupo de
Acompanhamento.
O SINTTAV foi surpreendido com a divulgação de um comunicado, feito à sua revelia, para cujo efeito não foi visto nem achado.
O SINTTAV não delega em nenhuma organização a sua representatividade para nenhum efeito e por maioria de razão para uma
informação aos trabalhadores.
Com os contributos do SINTTAV o comunicado teria inevitavelmente outro conteúdo, como tal não aconteceu, o nosso
Sindicato não se revê no tipo de comunicado divulgado e demarca-se do mesmo.
O SINTTAV conhece bem a sede doentia de alguns em pretenderem assumir protagonismos para os quais não estão talhados,
mas esse é um problema deles.
O SINTTAV espera que este triste episódio não se repita, caso contrário, passará a agir por si só.
Por respeito à verdade, este esclarecimento era inevitável.
Assim, urge informar das questões colocadas pelo SINTTAV, na reunião com a já dita Comissão do Trabalho e da Segurança
Social, as quais foram omitidas no referido comunicado.
O SINTTAV, deixou as suas preocupações acerca dos trabalhadores que se encontram sem funções ou ocupações precárias e aos
trabalhadores a que foram atribuídas funções que nada têm a ver com o seu descritivo funcional na PT-MEO, tendo facultado
listagem ao Presidente da Comissão e restantes Deputados que, constituem a mesma, com cerca de 200 trabalhadores da PTMEO distribuídos por diversos locais de trabalho, associados do SINTTAV.
A referida listagem também foi entregue à ACT, pelo SINTTAV.
O SINTTAV, transmitiu à Comissão do Trabalho as suas preocupações pela forma diferente como os trabalhadores da PT-MEO,
subscritores da CGA, são tratados em relação aos trabalhadores com registos contributivos para a Segurança Social, solicitando
empenho à Comissão para promover igualdade de tratamento, nomeadamente quando os trabalhadores entram no
desemprego de longa duração já que os contribuintes do CNP, podem entrar na Reforma Antecipada, enquanto aos subscritores
da CGA, lhes está vedado esse acesso, ficando aguardar pela idade normal de acesso à Aposentação, o que configura um
tratamento desigual.
O SINTTAV, solicitou à Comissão do Trabalho, empenho para se procurarem soluções legislativas que pudessem promover a
saída antecipada da vida activa dos trabalhadores da PT-MEO, com mais idade e carreiras mais longas para a Aposentação e
Reforma a exemplo do que aconteceu até Dezembro de 2005, durante a fase de privatização da PT.
O SINTTAV, foi informado que a Comissão do Trabalho irá chamar a Gestão da PT-MEO à Comissão do Trabalho a fim de
esclarecer as questões colocadas pelas organizações representativas dos trabalhadores.
Os Deputados do PCP, apresentaram requerimento ao Presidente da Comissão do Trabalho a Solicitar a Audição do Secretário
de Estado do Trabalho, em sede da Comissão do Trabalho depois das audições a decorrer, mas antes das conclusões finais.
O SINTTAV, espera que a Comissão do Trabalho e Segurança Social, quer junto da Gestão da PT-MEO, assim como em conjunto
com o Governo envidem esforços no sentido de se encontrarem soluções para tamanhos problemas que temos pela frente, que
afectam os trabalhadores que em nada contribuíram para tal situação.
Os compromissos do SINTTAV, são exclusivamente com todos os seus associados.
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
O MAIOR E MAIS REPRES
REPRESENTATIVO
ENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

