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ARQUIVOS RTP - ENTRE PILATOS E KAFKA
A estrutura dos arquivos destaca-se do resto da empresa pela gloriosa
singularidade de se ter conseguido despromover a si própria de Direção, e
uma das áreas mais fundamentais da RTP, a uma simples secção de interesses
noutra Direção.
Graças à extraordinária qualidade de quem lidera este sector, a Rádio e
Televisão de Portugal têm hoje uma Direção para tratar de cadeiras, armários
e telemóveis, e nenhuma para tratar dos seus arquivos, aos quais o próprio
estado dedica financiamento próprio.
Num dos episódios mais surreais na existência destes arquivos (e existem
muitos) esta estrutura interpretou um email emanado do Conselho de
Administração, que visava uma pseudo-poupança financeira com a alteração
do regime de horários de jornada contínua a alguns trabalhadores que tinham
IHT, e aplicou-a sem nada que o justificasse à totalidade dos trabalhadores
sob a sua alçada, arriscando assim o funcionamento de serviços essenciais no
apoio à actividade de informação da RTP.
Estes trabalhadores, prejudicados por uma medida para a qual não existe
justificação coerente, exigiram mais explicações das suas chefias que, com a
sua lendária capacidade de comunicação, lhes forneceu desde desculpas
ridículas envolvendo entidades externas até insultos puros e duros.
Após um plenário sectorial de trabalhadores, o Conselho de Administração
reuniu-se com os representantes sindicais sobre esta matéria, tendo ficado
esclarecido o alcance limitado desta medida, a sua completa inutilidade para
a empresa e o prejuízo agravado para os trabalhadores, ficando então
acordado que o C.A acataria qualquer decisão CONSENSUAL que saísse de
uma reunião entre os sindicatos e a respectiva Direção.

Como se de um sketch retirado do “circo voador dos Monty Python” se
tratasse, a planeada reunião para obter consenso começou com a Direção de
Emissão e Arquivos a informar os sindicatos que iria aplicar a medida a todos
os trabalhadores daqui a 6 meses e que dessa posição não iria sair. Instado a
explicar o porquê da medida, o brilhante representante do “sector de
interesses” recusou fazê-lo após uma tentativa onde foi óbvio a sua falta de
conhecimento acerca de conceitos tão simples como tempo de trabalho,
produtividade ou até mesmo do conceito de “jornada contínua” ou seja, o
tema que ali se estava a discutir.
A dado momento foi até aventada a impossibilidade de recuar na medida
uma vez que a mesma emanava do email do Presidente e este não foi o
representante do C.A. na anterior reunião onde foram dadas instruções para
a obtenção de consenso mútuo sobre esta matéria – perigosa conclusão nos
tempos que correm, dizemos nós.
Terminada esta kafkiana reunião, onde para procurar consenso, um dos
intervenientes diz na primeira frase a posição final da qual não está disposto
a abdicar, fica claro que a RTP tem muitos problemas, mas um dos seus
maiores é a multiplicidade de “maquiavéis de pacotilha”, capazes de proferir
1500 palavras sem nada dizer disfarçando a sua genética mediocridade
enquanto procuram sobreviver a todo o custo à passagem das administrações
e às “caldeiradas” onde regularmente se metem.
Apesar de todas as tentativas do SINTTAV em encontrar uma saída para um
problema que, reduzido ao seu essencial, é uma pura idiotice, sem que
ninguém tivesse que “perder a face”, alguns parecem desejar a todo o custo
“comprar uma guerra” com os trabalhadores dos quais depende o seu sucesso
e jogar “roleta russa” com um Conselho de Administração cuja mudança já
“anteviram nos astros”, na sequência dos aberrantes eventos governativos dos
últimos dias.
Esquecem-se no entanto do velho e sábio ditado…
“Cuidado com o que desejas…”

A DIREÇÃO DO SINTTAV

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL
SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE. SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.
www.sinttav.org

