Sem aviso prévio
RTP corta a remuneração dos trabalhadores
O STT nas reuniões tidas com o Conselho de Administração, alertou logo desde o
início da pandemia para o seguinte; “caso houvesse um problema com a doença
Covid-19 em trabalho presencial, o que aconteceria a estes trabalhadores?”.
Denunciámos a profunda injustiça e reclamámos igualdade, o pagamento a 100%.
Desde o começo deste grave problema, com muita insegurança e medo pelo
meio, informaram, produziram e emitiram programas. Colaboraram e mantiveram
a missão do Serviço Público de Rádio e Televisão
O que aconteceu?
Os trabalhadores que infelizmente tiveram contacto ou foram infectados com esta
doença sendo o seu trabalho presencial, tiveram a “grande surpresa” de verem os
seus vencimentos fortemente cortados. Infelizmente as nossas suspeitas
confirmaram-se. A nossa indignação é profunda e exigimos a reposição imediata
da justiça para os trabalhadores.
Os trabalhadores cumpriram todas as normas. Primeiro de tudo a Saúde Pública,
a saúde de todos nós. Após quarentena e isolamento, regressaram ao seu posto
de trabalho.
Perante isto, a Empresa criou a estes trabalhadores, maior instabilidade a nível
pessoal, familiar e social, cortou o seu vencimento, nuns metade (50%), num caso
o total (100%), isto sem pré aviso.
O STT reclama desde já que se corrija todas estas situações no mais breve
espaço de tempo. Haja humanismo e sensibilidade no acompanhamento destes
casos. O STT exige que a RTP faça como sempre fez, pagando a totalidade e
fazendo o posterior acerto de contas. Os trabalhadores dependem
exclusivamente do seu rendimento para sobreviver.
Os trabalhadores merecem maior consideração.
Ao revés… é incompreensível, num momento em que tantos trabalhadores
aguardam integração e reenquadramentos no Continente, Açores e Madeira, o
CA fazer um pedido de excepção para contratar 19 trabalhadores, sem qualquer
diálogo com as estruturas representativas dos trabalhadores e insistindo na
manutenção de centenas de vínculos precários ilegais. Exigimos respeito por
quem trabalha.
Sindicaliza-te e luta!
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