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ACTIVIDADE CINEMATOGRÁFICA

Á
O FILME CONTINUA, MAS A FITA JÁ TEM POUCA DURAÇÃO
EMPRESAS CONTINUAM A NÃO RESPEITAR QUEM TRABALHA

Reunião. Tal como estava agendada, teve lugar no dia 7 de Junho, mais uma reunião entre o SINTTAV e a APEC,
que devia ser negocial, mas não foi.
Para que esta reunião agendada com tempo pudesse ter sucesso e ser conclusiva do Processo negocial, o SINTTAV,
em 14 de Maio apresentou uma Proposta reformulada, limitando-a aos mínimos aceitáveis para um Acordo e com
tempo suficiente para ser analisada.

Posição da APEC. Para o SINTTAV, era espectável que a APEC apresentasse uma contra-proposta, já que tinha
solicitado o agendamento da reunião tão dilatada no tempo desde a reunião anterior.
Mãos a abanar. A APEC mais uma vez desrespeitou os trabalhadores na medida em que a “proposta que trazia
na “manga” era sugerir mais um compasso de espera, porque ainda não “tinham conseguido” elaborar uma
proposta e a justificação foi o “choradinho do costume”, que os Cinemas têm vindo a perder clientes, etc. etc., até
dá pena que os “patrões estejam cada vez mais pobrezinhos”.

NOS é a responsável. Os que mais têm, são os que menos estão disponíveis para repartir com quem trabalha
e produz a riqueza que eles vão acumulando e na Actividade Cinematográfica, desde que a NOS assumiu os
Cinemas Lusomundo, esta tem sido sistematicamente o “travão” a todos os processos negociais e por isso esta
Empresa está a precisar de uma resposta sindical ajustada ao seu comportamento anti-trabalhadores.

Conclusão. Face à insistência da APEC para se marcar uma outra reunião para Julho a fim das Empresas poderem
consensualizar uma Proposta, o SINTTAV, fazendo mais um esforço negocial, aceitou realizar mais uma sessão
negocial, que ficou agendada para o dia 18 de Julho.

Será a última. O SINTTAV deixou um aviso muito claro à APEC, para que esta compreenda de vez que o “filme
dos atrasos sucessivos” com a intenção de atrasar ao máximo o processo e as Empresas continuarem nos seus
cofres com as “migalhas “ a atribuir aos trabalhadores, não “pega”
Dia 18 de Julho, ou há acordo, ou dia 19 o processo segue para a Conciliação.

Resposta à NOS.

O SINTTAV reafirma que a NOS é a principal responsável por todo esta situação, pelo que vai ser
necessário organizar a resposta Sindical nos Cinemas desta Empresa. Os trabalhadores não querem conflitos, mas têm que dar
a resposta em conformidade a quem não os respeita.
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

