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AFINAL A ASPTC TINHA RAZÃO!
Tal como já tínhamos referido no nosso comunicado de 25 de Julho, qual era a pressa em
assinar o acordo de empresa de um dia para o outro sem este estar devidamente esclarecido
e negociada a aplicação das clausulas que levantam mais dúvidas.
Isto levou a que, um mês depois, a empresa ande num autêntico alvoroço, e as organizações
que foram precipitadamente assinar o novo AE já tenham lançado mais comunicados que
durante as negociações para “informar” os trabalhadores, sendo que uma, até afirma, que vai
levar a empresa a tribunal.
As ORT’s que foram a correr assinar o novo AE, e que passaram o último mês a defender a
aplicação do mesmo só aos seus associados tentando desta forma angariar mais alguns
sócios, vêm agora fazer o papel de “bons samaritanos ” ao dizerem que foram eles que
solicitaram à empresa a aplicação a todos os trabalhadores. Obviamente já todos
perceberam a incoerência das acções!
O CA com a pressa de ver o processo negocial rapidamente concluído, acaba por ter total
responsabilidade do que se está a passar na empresa que só não foi pior devido a estarmos
no período de ferias.
Porém, desta vez, o C.A esteve bem, ao vir informar que tinha deliberado efetuar o
pagamento das matérias pecuniárias, por igual, a todos os trabalhadores, como aliás, a
ASPTC já tinha solicitado à empresa em sede de conciliação na DJERT. Não seria só a
Constituição que seria violada, no nosso entendimento, também o atual AE está a ser mal
interpretado!
Os trabalhadores da Carris vão ter que refletir sobre este e outros atos que nos trouxeram até
aqui. Ações destas não acontecem por acaso. São fruto de quem promove a discórdia pois
sabe que é necessário dividir para reinar.
Todos desejamos uma empresa melhor, moderna, acolhedora, que respeite os trabalhadores
onde tenhamos orgulho em trabalhar, mas para que isso aconteça também temos que
participar mais, intervir mais e não ficar a espera que os outros que não estão cá, venham
resolver os nossos problemas.

ASPTC, o teu sindicato!

