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AFINAL QUAL É A PRESSA?
Ao fim de mais de 2 anos de negociações, vem o C.A. propor a assinatura do Acordo, de
“um dia para o outro”, sabendo que tínhamos o compromisso de ouvir os nossos
associados e trabalhadores em geral.
Como já é do conhecimento dos trabalhadores, o texto final para assinatura do AE inclui
alíneas impostas unilateralmente pela Empresa. Desde logo, manifestámos junto da
Empresa o nosso desacordo por estas alterações unilaterais ao texto acordado em mesa
negocial.
Na ASPTC palavra dada é palavra honrada e depois de ouvir os trabalhadores, efetuámos
diligencias junto da Empresa no sentido de repor no AE, o que tinha sido negociado.
Apos vários contactos com a Empresa sem obtermos qualquer solução, enviámos ontem
um derradeiro ofício no sentido de tentar corrigir o texto final, desbloqueando assim este
impasse. Caso o C.A. continue irredutível, usaremos os meios legais ao nosso alcance
para tentar resolver esta situação.
Queremos também descansar todos os associados que enquanto não assinarmos um novo
Acordo, estão ao abrigo da sobrevigência do atual AE até a situação estar resolvida.
Pedimos a todos os associados que confiem na Associação. Se não assinámos já o acordo
foi porque entendemos - tal como muitos colegas ouvidos nas estações e que nos fizeram
chegar as suas opiniões e dúvidas por email - que há matérias que não estão devidamente
esclarecidas e que no futuro poderão vir a prejudicar os tripulantes.
Não assinamos Acordos para a Associação, mas sim para os trabalhadores até porque o
AE que foi assinado, só é histórico para alguns!
É nosso entendimento que não há bons nem maus Acordos, mas sim Acordos possíveis e
este AE que a Empresa nos quer impor, não são só rosas! Também tem espinhos!
Por tudo isto, pedimos mais uma vez um voto de confiança e que os associados
mantenham a calma e serenidade necessária, porque, até ao processo se concluir, vai
haver muita contra-informação.
Vamos continuar a lutar pelas nossas/vossas convicções tendo sempre como princípio a
defesa dos direitos dos trabalhadores.

ASPTC, o teu sindicato, sempre pela verdade!

