A IMPORTÂNCIA DE SER SINDICALIZADO NO STT
Integrado na Semana Nacional de Luta da USL/CGTP, que se realiza de 22 a 26 de Junho, vamos
participar num conjunto de acções em defesa dos direitos dos trabalhadores, por melhores
salários, emprego estável, regularização dos vínculos, horários de trabalho dignos e regulados,
bem como, o lançamento de uma campanha de Sindicalização no STT.
Reconhecendo o enquadramento difícil e complexo que afecta a vida dos trabalhadores fruto da
COVID-19 e das medidas adoptadas no seu combate, não abdicámos nem abdicaremos de
continuar a Lutar por Mais e Melhor Justiça Social, já que os direitos dos trabalhadores não
estão suspensos e não podemos admitir que oportunisticamente se pretenda, a coberto da
“pandemia”, aumentar a exploração e aprofundar a desregulamentação das relações laborais.
É usual nos dias de hoje ouvir um discurso de desvalorização do papel dos Sindicatos nas
empresas. Tal facto, além de não corresponder à verdade tem, de forma subliminar, intenções de
aprofundamento das desigualdades e de desvalorização do factor do trabalho, através da retirada
de direitos aos trabalhadores e do aumento da precariedade.
O STT lembra que os Sindicatos surgiram a partir da 2ª década do século XIX na Inglaterra
industrial pela necessidade de conquistar melhores condições de vida e de trabalho e ainda
salários mais justos. Lutas que têm assumido ao longo dos anos um papel de avanço civilizacional
e insubstituível na conquista e defesa de direitos para os trabalhadores.
Querer desvalorizar o papel dos Sindicatos, principalmente dos mais interventivos, é querer
aprofundar as desigualdades, atacar os direitos dos trabalhadores, destruir a Contratação
Colectiva e acabar com os Serviços Públicos e com as Funções Sociais do Estado. Infelizmente
esta é uma agenda “orientada” que combatemos e combateremos veementemente.

TRABALHADOR SINDICALIZADO TÊM MAIS DIREITOS!
Uma forte representatividade do STT é um sinal indispensável para a protecção e a
ampliação dos direitos de quem trabalha!
O STT foi fundado em 1934, tem 86 anos de história, da qual muito se orgulha. Queremos
continuar a defender com empenho e dedicação os direitos e interesses dos trabalhadores.
O STT intervém e negoceia Instrumentos de Regulamentação Colectiva em várias empresas do
Sector das Telecomunicações e Audiovisual, nomeadamente na RTP, na Altice/MEO e nas
Rádios Locais.
Os associados do STT, além de uma Direcção e uma rede de Delegados Sindicais unicamente
direcionados para a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, podem contar com o
apoio e aconselhamento jurídico, gratuito, dos nossos advogados de Lisboa, Porto e Ponta
Delgada, quer pessoalmente ou onde quer que estejam por meios de comunicações à distância.
Se ser Sindicalizado é importante, ser sindicalizado no STT é fazer parte de um projecto
com provas dadas, diferenciador pela verdade, pelo trabalho e pela transparência.

NÃO É DEMAIS LEMBRAR QUE AS QUOTAS PAGAS AO SINDICATO TEM UMA MAJORAÇÃO DE 50%
EM SEDE DE IRS, GARANTIDO UM BENEFÍCIO FISCAL RELEVANTE POR SER SINDICALIZADO.
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