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Trabalho num call center. Perguntei
quais as alternativas para ir votar. Qual não é o meu espanto que,
em vez de estar autorizado a poder chegar atrasado, o meu horário,
desse dia, é alterado para a mesma carga horária, no entanto
nocturna.

Artigo de um trabalhador precário

Esta situação que vou agora relatar é
real e só a vou aqui expor porque acho vergonhosa e danosa para a
democracia e, em especial, para o Bloco, uma vez que creio ter-nos
roubado uma data de votos.

Trabalho num call center, de uma das
operadoras móveis. Não trabalho especificamente para uma operadora,
mas antes para um empresa de recursos humanos, subcontratada. Uma vez
que temos folgas rotativas reparei que estaria a trabalhar no dia de
eleições. Tendo em conta que acho que votar é um direito e um
dever de cada cidadão, perguntei quais as alternativas para ir
votar. Qual não é o meu espanto que, em vez de estar autorizado a
poder chegar atrasado, o meu horário, desse dia, é alterado para a
mesma carga horária, no entanto nocturna. Ou seja, o meu ponto de
vista não é mostrar desagrado perante o horário em si, mas antes
pela alternativa que me foi fornecida. Tenho pleno conhecimento que
muita gente que lá trabalha gostaria de ir votar nesse dia (relembro
que a grande maioria são jovens), no entanto, estou certo (porque me
foi dito por colegas) que por medo de represálias, ou por medo de
alternativas como a que me foi oferecida, não foram votar.

Estou certo que tinha o direito de que
me fosse cedido o tempo suficiente para ir votar sem perda de
regalias ou direitos e sinto que isso foi violado.

Escrevo-vos, porque sei que são os
únicos que nos ouvem e poderão fazer algo para travar este tipo de
situações pouco democráticas.

Um leitor do esquerda.net
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