
  
AOS TRABALHADORES DO TRÁFEGO 

Caros/as companheiros/as, no seguimento daquilo que nos propusemos, ou seja, procurar manter os 

trabalhadores o mais informados possível dos assuntos que são do seu interesse e que estão ao 

nosso alcance, cá estamos mais uma vez para vos dar a conhecer algumas matérias assim como 

alertar para outras. 

Como sabem, este sindicato é conhecido nos meios jurídicos da Empresa como o mais reivindicativo 

e que mais recorre aos tribunais. 

Efectivamente pelo que nos é dado a saber, assim é, obviamente por culpa de quem gere a Empresa  

e que aposta em prejudicar os trabalhadores privando-os em alguns casos de direitos e condições 

que já tinham antes da Revolução de 1974. 

Dado que nos últimos tempos tivemos quatro decisões dos tribunais sobre três matérias, estamos a 

fazer uma análise jurídica mais aprofundada para quando possível vos informar das conclusões. De 

todo o modo, e sendo uma das mais recentes, ficam a saber que apesar de haver uma sentença 

patrocinada por outro sindicato sobre baixas, datada de 29/11/2009, até hoje os trabalhadores não 

tiveram conhecimento que o Autor perdeu a acção, não tendo a Empresa pago os valores então 

descontados. No nosso caso fizemos acordo, sendo que, os trabalhadores foram ressarcidos dos 

valores descontados, sendo informados  que no futuro, se quiserem usufruir desse direito legalmente 

contratado, terão que ratificar sempre a baixa no médico da Empresa. Proximamente iremos fazer 

secções de esclarecimento nas salas de plantões, onde explicaremos todos os pormenores e 

caminhos a seguir. 

USO DA GRAVATA COM CAMISA DE MANGA CURTA 

Os responsáveis pela gestão das várias áreas na Empresa, continuam a insistir cada vez mais, em 

ignorar práticas aceites pelos trabalhadores e discutidas com os seus representantes, neste caso a 

Comissão de Trabalhadores. Temos dúvidas se não será apenas uma “birra” de uma ou duas 

personalidades que interferem nesta área, ao virem impor o uso de gravata nas condições referidas. 

Para tentar encontrar uma solução para este imbróglio, solicitámos uma reunião aos responsáveis por 

esta matéria, estando a mesma agendada para dia 01 de Outubro, sendo que, a partir desse dia 

daremos uma posição concreta sobre o assunto. 

AVALIAÇÃO 

Parece haver uma tentativa de se passar a mensagem, que os trabalhadores  em melhor posição para 

serem promovidos serão os concorrentes aos prémios dados pela Empresa. Alertamos que a 

Empresa o poderá fazer fora das densidades e percentagens consagradas no RCP, mas nunca 

prejudicando os restantes. 
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Da nossa parte que fique bem claro, caso tenhamos prova que tal acontece, não hesitaremos em 

recorrer aos tribunais para que seja reposta a legalidade. 

QUAL D. CAIO!... 

PEDIMOS DESCULPA A TODOS OS QUE LEREM ESTE PARÁGRAFO, MAS NÃO PODEMOS PACTUAR COM 

TAMANHA FALÁCIA. 

O Sr Oliveira (SNM), individualizamos porque estamos convencidos que os restantes membros em 

particular as dezenas de colegas que lá são filiados, não aprovam a conduta de mentirosos. 

Este Sr mente em todas as questões que levanta! Temos documentos e testemunhas que 

demonstram o contrário das afirmações produzidas. Nós sabemos alguns dos objectivos deste 

Senhor! 

Primeiro -  pretende começar já a lançar a confusão, para desviar as atenções daquilo que é 

verdadeiramente importante para os trabalhadores, criando a descrença e desmoralização. 

Segundo -  é visível quanto é importante para ele, manter no sindicato algumas dezenas de colegas 

para assegurar o seu tacho. Sim, é isso mesmo! Senão vejamos!  

Há quantos anos não está sujeito à pontualidade no horário, à assiduidade, horários diversificados, 

trabalhar ao calor, ao frio, à chuva, ir trabalhar molhado, não ter onde tomar uma sandes, ter que o 

fazer no banco do jardim ou numa paragem, ter férias quando quer, ter Natal, Ano Novo, Páscoa, 

Carnaval, tratar dos assuntos dele e dos seus quando quer, não aturar situações com passageiros, 

não levar com os “pica miolos” de alguns chefes, etc, etc.  

Terceiro - O tempo o demonstrará! 

Fazendo alarde da sua esperteza saloia, serviu-se do correio electrónico da Empresa, ao que 

sabemos de forma ilegal, para vir denegrir e maltratar os dirigentes da ASPTC . 

Este Sr, apesar de ter algum jeito para vender umas “ postas de pescada”, para nós não passa disso 

mesmo, um vendedor de mentiras! Neste contexto aguardamos que prove ele mesmo, o desafio que 

nos fez,  dado que o nosso tempo é demasiado precioso para o estarmos a perder com 

insignificâncias.   

Caros colegas, mais uma vez pedimos desculpa, mas temos todas responsabilidades em pôr alguma 

moral à nossa sociedade, sob pena de um dia os trabalhadores não terem quem os ajude na defesa 

da sua dignidade, direitos e cidadania.  

 

 

                  ASPTC …… Sempre ao serviço dos 

trabalhadores!         

    



 
 


