COMUNICADO
AOS TRABALHADORES DA CARRIS
ACIDENTES DE TRABALHO
Como o SNM teve a oportunidade de denunciar, a CARRIS não estava a pagar a todos os Trabalhadores os
Valores devidos a quem se encontrava em situação de Seguro de Acidentes de Trabalho.
O SNM confrontou a Empresa sobre esta matéria, a qual informou que iria proceder à correção dessa situação.
A Empresa já começou a pagar aos Associados do SNM os Valores que se encontravam em falta por
motivos de Acidentes de Trabalho. Pois estes trabalhadores têm que receber o mesmo que receberiam caso
estivessem a trabalhar.
O SNM espera que a Empresa tenha o mesmo tipo de atitude perante os restantes Trabalhadores que não são
sócios do SNM. Pois estes também têm o mesmo Direito que os nossos Associados.

ACIDENTE COM ELÉCTICO
O SNM lamenta que a CARRIS não tenha sabido ou pretendido proteger o colega envolvido no acidente com
o Eléctrico e o tenha exposto à condenação pública através da Comunicação Social através de um “relatório”.
Não protegendo sequer a sua identidade.
O SNM também lamenta o teor do Comunicado emitido pela CT, a qual afirma existir também para defender
a CARRIS e tenta “aconselhar” os Sindicatos a algum recato. O SNM gostaria de saber se a CT manteria a
mesma postura caso fosse outro Partido Político a estar no Poder. Estamos em crer que não.
Na parte que à CARRIS diz respeito, o SNM já enviou o relatório para o seu contencioso para saber se há
matéria criminal contra a Empresa por, nomeadamente, difamação dos seus Tripulantes. Caso exista, o SNM
irá mover o competente processo crime contra a CARRIS.
No que à CT diz respeito, o SNM sempre pensou que a CT da CARRIS só existia para representar os
Trabalhadores e não os interesses da CARRIS, os quais são por definição antagónicos.
Pelos vistos o SNM e os Trabalhadores têm andado enganados.
Para os mais distraídos: Quem enviou o relatório para a Comunicação Social foi a CARRIS e não o SNM.
O SNM foi o único que defendeu o trabalhador da praça pública e demonstrou que a eventual
responsabilidade do Acidente terá que ser partilhada. Onde esteve a CT?
O SNM não existe para defender a CARRIS, essa já tem quem o faça. O SNM só existe para defender os
Trabalhadores.
O SNM não necessita de ser interpolado nas redes sociais para fazer um Comunicado ou para tomar uma
atitude. Não fosse a acção do SNM e a CT continuaria em silêncio.
Fazendo fé nas palavras da CT, as agressões de que são vítimas os Tripulantes da CARRIS não são Graves
Acontecimentos para a CT. Pois se o fossem esta nunca teria mediatizado a questão e nunca se teria socorrido
dos meios audiovisuais para denunciar as agressões de que os Tripulantes são vítimas. Já estamos habituados
a dois pesos e duas medidas com esta CT. Lá diz o povo: Boca fechada não entra mosca nem sai asneira.
O SNM não recebe lições de responsabilidade de ninguém, muito menos da CT. Para a CT ter alguma
autoridade para dar lições, primeiro tem que dar o exemplo. O que, manifestamente não é o caso.

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE
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