COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DOS SMTUC
Como todos os Motoristas bem sabem, o SNM tem vindo a negociar um Acordo com os SMTUC
com o intuito de se definir um conjunto de deveres e obrigações entre as partes e também para
eliminar algumas injustiças a que estes Trabalhadores têm sido alvo ao longo dos tempos,
nomeadamente quanto à sua remuneração-base.
Para o SNM, é inadmissível que haja Motoristas de Serviço Público (ainda que lhes chamem outra
coisa) a receberem o Ordenado Mínimo Nacional.
O SNM tem tido uma postura tolerante e de diálogo, pois entende que esta postura potencia um
clima de Paz Social que, por sua vez, potencia eventuais entendimentos. Foi com esta premissa que
o SNM criou as condições para que todos os Sindicatos se envolvessem no referido processo
negocial e autorizou os SMTUC a enviar aos restantes Sindicatos o resultado do Trabalho então
feito pelo SNM para facilitar esses entendimentos. Pois o SNM entende que as injustiças existentes
abrangem todos os Trabalhadores e não só os Associados do SNM.
Mas, tal como o SNM já tinha dado a conhecer, o facto de se ter uma propensão para o diálogo
não faz do SNM uma ORT frágil ou sem rumo.

SMTUC DESMARCA REUNIÃO
Realizou-se no passado dia 12 de Julho uma reunião conjunta entre os SMTUC e as restantes ORT’s.
Tal reunião serviu para aferir da disponibilidade de cada ORT em participar numa mesa negocial
conjunta com vista à obtenção de um Acordo que abrangesse todos os Trabalhadores dos SMTUC.
Assim, ficou marcada nesse dia (12 de Julho) uma reunião para o dia 5 de Setembro para dar
continuidade ao processo negocial.
Por motivos estranhos ao SNM, os SMTUC entenderem desmarcar a reunião de hoje (dia 5) sem
que se dignassem a, pelo menos, invocar o motivo de tal impedimento.
O SNM considera que tal comportamento é um desrespeito e uma deselegância para com todos
os trabalhadores, sejam ou não associados no SNM.
Assim, o SNM já informou os SMTUC que lamenta tal comportamento e que irá realizar um plenário
de trabalhadores para os informar de todos os pormenores da negociação e para, naturalmente, lhes
dar a palavra. O SNM cumprirá escrupulosamente com as orientações emanadas pelo plenário.
O SNM não é empregado de ninguém e não recebe ordem de ninguém, apenas representa
Trabalhadores e é a estes que presta contas do que fez e do que pretende fazer. Desenganem-se
aqueles que possam pensar o contrário.

O plenário irá realizar-se no próximo dia 13 de Setembro das 16 às 19 horas
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