COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DA RODOESTE
ACORDO DE EMPRESA NA RODOESTE
Como todos os Motoristas sabem, o SNM construiu e entregou aos Horários do Funchal uma Proposta de Acordo
de Empresa.
Essa proposta de Acordo deu origem ao Acordo de Empresa (AE) que hoje é aplicado nos Horários do Funchal
e o qual é do conhecimento geral de todos os Motoristas da RODOESTE.
Ora, por força desse Acordo, os Motoristas dos Horários do Funchal já têm melhores condições remuneratórias
do que os seus colegas de Profissão na RODOESTE.
O SNM considera que os Motoristas da RODOESTE não são diferentes dos seus colegas de profissão dos
Horários do Funchal.
Assim, vem o SNM dar conhecimento a todos os Motoristas de que já construiu uma Proposta de Acordo de
Empresa para apresentar à Administração da RODOESTE.

PLENÁRIO DE TRABALHADORES
Vem o SNM por este meio dar conhecimento a todos os Motoristas que já enviou à empresa um Ofício a dar
conta de que iremos realizar um Plenário de Trabalhadores no próximo dia 5 de Maio, o qual se irá realizar
entre as 11h e as 14 horas.
Nesse Plenário o SNM vai dar conhecimento a todos os Motoristas da sua Proposta para um Acordo de Empresa
a qual irá ser, depois de analisada no Plenário, enviada à Administração da RODOESTE.
Para além da questão da proposta de Acordo, também iremos explicar quais são os Direitos dos Motoristas,
nomeadamente na parte dos “proporcionais” a que têm Direito. Os Motoristas tinham e têm o Direito a receber
nos meses de Férias e nos Subsídios de Férias e de Natal, os proporcionais sobre o trabalho extra realizado assim
como sobre as horas noturnas. Valores que podem ascender a dezenas de milhares de euros por Motorista.
O SNM aproveita para pedir a Todos os Motoristas que ainda não enviaram os seus recibos, que o façam,
para que possamos verificar qual o montante em dívida.
Este é mais um Direito que os Motoristas da RODOESTE têm e que nunca ninguém lhes deu a conhecer
Pelo que foi dado a conhecer ao SNM, este será um Plenário Histórico de Trabalhadores realizado na
RODOESTE, pois nunca os Motoristas fizeram um Plenário para discutirem problemas exclusivamente seus.
O SNM pede a comparência de TODOS OS MOTORISTAS, estejam ou não de serviço e sejam ou não
Associados no SNM. Caso exista alguma pressão por parte da empresa, contatem de imediato o SNM.
Os Motoristas da RODOESTE têm exatamente os mesmos Direitos que os seus colegas dos Horários do Funchal
para fazerem Plenários. A Lei é igual para todos, diga o que a RODOESTE eventualmente possa dizer.
O SNM chama a atenção que o tempo do Plenário é pago como se estivessem efetivamente a Trabalhar, tal
como acontece com os colegas dos Horários do Funchal.
É chegada a hora dos Motoristas da RODOESTE se unirem também em torno dos seus Direitos

PELO RESPEITO QUE MERECEMOS
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