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MTS - ONDE O DIREITO DE
MATERNIDADE/PATERNIDADE
SÃO SINÓNIMO DE PENALIZAÇÃO
No último processo de avaliação profissional, na base de um regulamento
unilateral da administração existiram trabalhadores que foram alvo de
discriminação pelo facto de usarem o direito de maternidade/paternidade, o que é
ilegal e inadmissível e vem provar porque não querem negociar a contratação
colectiva na empresa.
Na última reunião realizada com a administração, do dia 19 de Abril, o Sindicato
levantou esta questão e reivindicou da administração a regularização desta
situação, com a reposição da legalidade.
Até ao momento, a administração optou por continuar “fora da lei”, mantendo a
discriminação pelo exercício do direito de maternidade/paternidade, pelo que
vamos passar a outra fase de denúncia e combate desta situação.
Assim, o Sindicato vai intervir junto da CITE – Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego no seguinte sentido:
 Denúncia das situações de discriminação concreta;
 Questionar a legalidade do regulamento unilateral da administração.

OS DIREITOS SÃO PARA
CUMPRIR
A administração pode não gostar que os trabalhadores tenham direitos, mas a lei é
para cumprir. Quando um trabalhador tem uma falha é castigado, logo a
administração não pode deixar de ser castigada quando não cumpre com aquilo a
que está obrigada.
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UNIDADE A ARMA DOS
TRABALHADORES
Os trabalhadores não podem deixar que a administração trate os direitos
a seu belo prazer e que não os utilize para penalizar os trabalhadores que
exercem os seus direitos laborais.
Isto faz-se através da intervenção colectiva dos trabalhadores,
organizados na sua organização sindical de classe, o SNTSF – Sindicato
Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviários, o Sindicato da
FECTRANS/CGTP-IN na empresa, o sindicato que defende os teus
direitos e assume como reivindicação as tuas aspirações.
Lutar pela negociação colectiva das condições de trabalho na MTS é o
objectivo central da nossa organização, com o envolvimento dos
trabalhadores, que são quem tem a força colectiva para que isso seja
possível.
A concretização das tuas reivindicações faz-se com o reforço do único
sindicato de classe, que representa todas as categorias profissionais e que
pode representar colectivamente TODOS os trabalhadores da MTS, cuja
actividade é soma da intervenção dos trabalhadores de todas as categorias
profissionais.

PARTICIPA NA LUTA COLECTIVA
SINDICALIZA-TE NO SNTSF
DÁ FORÇA ÀS TUAS REIVINDICAÇÕES
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