INFORMAÇÃO
A TODOS OS MOTORISTAS
Empresa de Transportes Gondomarense
Cumpre informar todos os Motoristas, nossos associados em particular, que o SNM não se revê
na provocação descrita na recente informação do sttamp, nomeadamente quanto ali é referido
“alternativa sindical à existente na empresa”, continuando em seguida “guerrilha entre
sindicatos”, afirmações que obviamente repudiamos.
O SNM sempre pugnou pela defesa dos interesses dos motoristas, vangloriando-se é verdade,
das vitórias judiciais obtidas a favor dos seus associados e aplicadas a todos os motoristas,
nomeadamente quanto ao pagamento do subsídio de agente único a 8 horas dia e pagamento em
14 meses, situação em que fomos pioneiros e que também foi conquistada na ETG, conforme
todos bem se recordarão.
Relativamente à questão da contagem dos dias por falecimento, o SNM em tempo útil comunicou
à empresa a existência de jurisprudência e parecer da ACT, situação que a não ser respeitada nos
exatos termos, será sempre objeto de reclamação judicial, e temos quase a certeza que os
trabalhadores não terão que pagar custas.
Infelizmente até a questão da quota sindical serviu para ludibriar os motoristas, constatando-se
agora que afinal, até se desconta mais e paga-se 14 meses. “A MENTIRA TEM PERNA CURTA”.
MAIS IMPORTANTE!
O SNM enviou na presente semana um pedido de reunião à ANTROP para esclarecimento relativo
ao CCT-2021, em concreto sobre a correção salarial, solicitando a abertura de mesa negocial,
tendo em conta a previsão dos níveis de inflação.
Ao mesmo tempo, o SNM solicitou uma reunião no âmbito da comissão paritária para análise de
um conjunto de matérias que têm gerado conflito, e que em nosso entendimento resultam de
uma deficiente interpretação ou “má-fé” das entidades Patronais. Para além destas questões,
pedimos à ANTROP para que esclareça qual a sua posição sobre o concurso da AMP, uma vez
que a associação representa a maioria das empresas da respetiva área geográfica. Sobre a
mesma matéria o SNM solicitou ao Presidente da AMP uma reunião, até à data infelizmente sem
agendamento - talvez por não temos cartão de militância -, mas também não foi o SNM desafiado
a recorrer aos tribunais, nem o SNM mudou o discurso, conforme verificamos em informação
dessa mesma organização sindical “após reprimenda”, na distrital de um certo partido politico.

AFINAL AGORA ESTE É UM PROBLEMA DO GOVERNO E NÃO DA AMP – E ESTA!
O SNM mantém-se atento a esta peculiar matéria e desenvolverá as ações que se entendam
necessárias na defesa dos direitos e garantias dos trabalhadores.

VOTOS DE UM SANTO E FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!

MOTORISTA ESTE É O TEU SINDICATO – ADERE AO SNM
SNM, 24 de dezembro 2020
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