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MENSAGEM DO SINTTAV
REFORÇAR A AMIZADE, PARA DAR MAIS FORÇA À LUTA.
No próximo dia 7 de Junho vai ter lugar mais um Evento de Grupo Profissional, neste caso o 45º ENCONTRO de Técnicos e
Especialistas” (ex-ELT/ETP/TSE), para o qual o local escolhido pela Comissão Organizadora foi o Restaurante “O Manjar do
Marquês”, na acolhedora cidade de Pombal, que já ao tempo acolhia o Marquês, onde certamente os participantes
passarão um dia para recordar pela vida
O 45º Encontro dos ex-ELT/ETP/TSE, vai realizar-se no período mais negro para quem trabalha e para as camadas mais
desfavorecidas da sociedade portuguesa, mais negro do que se vivia nos CTT há 45 anos, quando teve lugar o primeiro
Encontro, porque o mundo caminha ao arrepio da História.
Com efeito, após a Revolução de Abril, ninguém imaginava que Portugal pudesse regressar a uma situação como a que se
vive hoje, como consequência da grave crise económica gerada pelo sistema financeiro vigente e pela corrupção reinante,
situações aliadas a um governo que só sabe pensar e falar em mais austeridade e todas as medidas que toma são no
sentido de tornar os pobres mais pobres e os ricos mais ricos.
O “filme” repete em séries iguais, cortar em tudo o que é social, retirar a quem cada vez menos tem, onde nem os
reformados/aposentados com reformas na ordem de miséria escapam aos cortes. Nos privilégios dos muito ricos é
“proibido tocar”.
Por isso afirmamos no título que é necessário REFORÇAR A AMIZADE PARA DAR MAIS FORÇA À LUTA e por isso quer se
esteja no activo ou não, a luta é de todos, porque teremos que ser todos a encontrar a alternativa para estancar o
empobrecimento continuado do País, porque não foi com este país que há 40 anos o “Povo” sonhou no dia 25 de Abril.
O mal que a “troika e os troikanos” têm feito ao País, vai demorar gerações a remediar se tal for possível, mas os culpados
vão ficar impunes e com os “bolsos cheios”, sendo urgente criar condições para que sejam os portugueses capazes a
mandar e governar o País.
A situação de “austeridade” desnecessária, mas diariamente aplicada pelo governo a mando também do grande capital,
propícia condições ao patronato menos escrupuloso para a retirada sistemática de direitos a quem trabalha,
congelamentos salariais, contenção de promoções e progressões, enfim, uma situação de completa selva laboral onde
vale de tudo.
Como é tradição, estes Encontros têm duas componentes, uma é a destinada ao Plenário para se poder fazer uma
avaliação global da situação profissional dos profissionais envolvidos e poderem ser encontradas respostas e eventuais
medidas a tomar e outra é o “lazer” porque conviver e dar um abraço a amigos que nalguns casos já não se encontram há
muito, é muito saudável.
No contexto da implementação do ACT para o Grupo PT, do qual a Avaliação do Desempenho é uma componente
importante, o momento é propício para uma tal discussão, por isso o SINTTAV espera que este importante Plenário possa
dar uma boa contribuição em relação ao caminho a percorrer e às necessárias respostas, para o qual uma grande
participação é fundamental.
Embora em tempos de crise que leva a que todos os dias quem tem pouco tenha menos, mesmo assim o SINTTAV apela a
uma grande participação, para que as duas componentes do Encontro sejam plenamente alcançadas.

