ELEIÇÕES PARA O REPRESENTANTE DOS
TRABALHADORES NO CONSELHO DE OPINIÃO DA RTP
MESMO COM OS CONSTRANGIMENTOS DA
PANDEMIA, APELAMOS A UMA GRANDE
PARTICIPAÇÃO NA VOTAÇÃO QUE SE REALIZA
NO DIA 24/2
VOTAR NO CANDIDATO José Lopes É
DEFENDER O SERVIÇO PÚBLICO DE RÁDIO E
TELEVISÃO E GARANTIR UMA VOZ LIVRE, SEM AGENDAS ESCONDIDAS OU
INTERESSES OCULTOS
Os trabalhadores vão ser chamados a eleger o seu Representante no Conselho de Opinião
(CO) da RTP, Órgão Estatutário que tem uma composição heterogénea e uma missão relevante
para a defesa do Serviço Público de Rádio e Televisão, ao serviço de Portugal e dos
portugueses incluindo a Diáspora através das antenas internacionais de rádio e televisão.
O STT é um Sindicato que conta com 86 anos de vida e não pode nem deve ficar afastado
desta Eleição. Sem qualquer mania de grandeza, a experiência diz-nos que nenhum
acontecimento relevante para os trabalhadores na RTP terá o mesmo significado sem a
participação e a opinião do STT. A HISTÓRIA CONFIRMA-O!
Considerando os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores da RTP, não nos
escondemos e assumimos com transparência e por inteiro o apoio da Direcção do STT ao José
Lopes.
O José Lopes é membro da Comissão Executiva do STT. Ser dirigente sindical, não deve ser
visto como uma limitação, pelo contrário é uma mais-valia que é compatível com a missão de
ser Representante dos Trabalhadores no CO a corpo inteiro.
O José Lopes tem características ímpares de seriedade, frontalidade, transparência e rigor,
nunca vira a cara à Luta, veste sempre a camisola e ajuda diariamente a construir uma RTP
melhor para todos os Trabalhadores.
Ao Representante dos Trabalhadores no CO, é-lhe exigida isenção e independência, mas todos
os problemas dos trabalhadores e da RTP terão que ser interpretados sem qualquer tipo de
ambição pessoal ou conluio, princípios que assentam no José Lopes como uma luva.
O José Lopes é o candidato que representa um trabalho Colectivo, que acrescenta e não
diminui, que junta e não separa, que tem um propósito e não um ressentimento, um projecto
para Todos e pelo futuro da RTP.

O STT apela para que apoiem o José Lopes e votem nesta candidatura
na próxima quarta-feira, dia 24 de fevereiro.
Lisboa, 22 de fevereiro de 2021
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