SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DA GRANDE DISTRIBUIÇÃO
Contratação Colectiva e Dinamização Sindical
A propósito de um comunicado emitido pela Delegação Regional do Porto do CESP reflectimos
bastante sobre se deveríamos ripostar a determinado tipo de acusações graves, dirigidas a
trabalhadores, que optaram por desenvolver a sua acção sindical nas fileiras do SITESE.
Quem não se sente não é filho de boa gente e o SITESE, pelos associados que representa e
pela credibilidade sindical firmada há 82 (oitenta e dois) anos no movimento sindical, achou que
não tem complexos de menoridade sindical nem se justifica, vitimizando-se.
Os trabalhadores, de uma maneira geral, sindicalizam-se pelos mais diversos motivos, havendo
alturas mais apropriadas para fazer dinamização sindical. O campo de recrutamento sindical é
muito vasto e não há motivos para que os sindicatos utilizem a sua energia em disputas, quando
têm pela frente empresas multinacionais muito poderosas na área da grande distribuição.
Neste particular, um dos campos de batalha é a negociação colectiva, em sede de conciliação há
muitos meses. As relações entre sindicatos, neste particular, têm sido exemplares e devem-se
estender a uma colaboração mais intensa entre os trabalhadores das empreses.
Estamos prestes a concluir um acordo que deverá ter a anuência de todos os sindicatos
envolvidos e é aí, em sede de conciliação, que os sindicatos convergem nos seus esforços e
entendimentos.
Até agora não houve qualquer desentendimento, sendo a altura menos própria para cada um
puxar dos galões e falar o melhor possível de si próprio.
Finalmente, o SITESE não rejeita trabalhadores que se queiram filiar nem os questiona sobre a
sua origem, seja ela de natureza sindical, política ou religiosa.

Pelo trabalho digno!
Pela defesa dos direitos dos trabalhadores!

Lisboa, 21 de Abril de 2016
A Direção
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