COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DOS SMTUC
REUNIÃO CONJUNTA COM A ADMINISTRAÇÃO
O SNM vem por este meio informar todos os Motoristas dos SMTUC em Geral e os seus Associados
em particular que, realizou no passado dia 12 (sexta-feira) uma reunião com a Administração dos
SMTUC, onde estiveram presentes as restantes ORT’s (Sindicatos e CT).
A Administração dos SMTUC questionou os Sindicatos sobre a possibilidade de se construir em
conjunto um Acordo que pudesse ser aplicado a todos os Trabalhadores dos SMTUC.
Sobre esta questão, o SNM informou a Administração que tal seria desejável porque, apesar do SNM
só poder representar Motoristas, todos os Trabalhadores são merecedores do mesmo respeito e
deverão ser tratados de igual forma.
Como todos os Trabalhadores bem sabem, está a decorrer um processo negocial entre o SNM e os
SMTUC, o qual já se encontra numa fase bastante adiantada.
Assim, o SNM solicitou à Administração dos SMTUC que enviasse a todos os Sindicatos o resultado
das negociações tidas até ao momento entre as partes, por considerar que o trabalho já feito irá poupar
muitas horas de negociações às partes.
Para o SNM o importante são os Trabalhadores e a defesa dos seus Direitos e não quem construiu
o Documento que poderá originar um Acordo.
Agora é chegada a hora de se dar o tempo necessário aos restantes Sindicatos para analisarem o
trabalho já feito pelo SNM, para que estes o possam ratificar ou então o possam melhorar com as suas
contribuições.
Há uma coisa que o SNM sabe, quando os Trabalhadores estão unidos e as suas Organizações
Sindicais têm a maturidade de se entenderem, quem sai a ganhar são os Trabalhadores.
O SNM irá continuar a fazer o seu Trabalho, ainda que a velocidade desse mesmo trabalho não seja
aquela que o SNM desejaria. Mas como diz o povo: Não interessa como se começa, mas sim como
se acaba.

CONTAMOS CONVOSCO

SNM, 15 de Julho de 2019

SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 352-5º/Sala 53 ● TELEFONE: 222.052.555/FAX: 222.038.294 ● 4000-393 PORTO – geral@snm.pt
DELEGAÇÃO: AV. ALMIRANTE REIS, Nº 114 - 4º/Sala E ● TELEF. 218.476.657 ● 1150 - 023 LISBOA – lisboa@snm.pt
ESCRITÓRIOS: RUA D. ANTÓNIO VALENTE FONSECA, Nº 82 – LOJA - 37 ● TELEFONE / FAX 259 32 72 71 ● 5000-674 VILA REAL
AV. Dr.º ANTÓNIO JOSÉ D’ALMEIDA – CENTRO COMERCIAL 2000 – N.º 310 – LOJA 60 ● TELEFONE / FAX 232 41 61 59 ● 3510-044 VISEU

