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A POPULAÇÃO PRECISA
DE SABER:
SOMOS TRABALHADORES DE CALLCENTER
e BACKOFFICE NA PT-MEO
A PT-MEO todos os dias precisa do nosso trabalho, mas recusa a
nossa admissão no quadro efetivo da empresa.
Assim acontece há 10, 15 e 20 anos!
Lucram as Empresas de Trabalho Temporário e Outsourcing que continuam a
explorar os trabalhadores com a cumplicidade, neste caso, da PT MEO.
Na PT MEO desempenhamos funções altamente qualificadas, exigem-nos
conhecimentos elevados, incluindo em regra o domínio de línguas, estamos sujeitos
a constante variação de horários sem ter em conta a nossa vida pessoal e familiar, a
regra dos contratos de trabalho são de duração muito precária, mas, a
MANPOWER, empresa a quem pertencemos, à esmagadora maioria dos
trabalhadores, paga por este nosso esforço e competência com o Salário Mínimo
Nacional.

Assim não pode ser! Assim não temos futuro e nem conseguimos ter direito a organizar
as nossas vidas! Basta de exploração!
Somos nós quem diariamente atendemos a população que procura os serviços da
PT-MEO, somos a voz e a imagem desta Empresa, mas estamos vinculados à
MANPOWER que continua a recusar valorizar o nosso trabalho e fruto da nossa

produtividade apresenta vendas superiores a 114 milhões de euros! … E
não há dinheiro para valorizar os salários?
A MANPOWER “reconhece” não ser justo pagar o SMN a trabalhadores
qualificados, mas defende-se com o compromisso que tem com os
accionistas, é caso para perguntar: são os accionistas que contribuem para
os milhões de lucros apresentados pela empresa?
A PT MEO descarta-se de qualquer responsabilidade, mas, o serviço que
prestamos é desta empresa, e não se trata de trabalho ocasional, por tal
realidade, deveria a PT MEO ser um exemplo na contratação directa de
trabalhadores para a ocupação de um posto de trabalho efectivo no
desempenho de funções permanentes.

RECUSAM NEGOCIAR A PROPOSTA DOS TRABALHADORES

HOJE ESTAMOS EM GREVE
Mais uma greve da responsabilidade da Manpower e PT MEO
Recusamos continuar a ser explorados e considerados como um qualquer
objecto descartável.
Esta Greve pretende também alertar o Governo e os Partidos que o apoiam,
da necessidade urgente de aprovar legislação que ponha fim ao abuso do
recurso ao trabalho temporário e outsourcing.

A LUTA CONTINUA!
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

