INFORMAÇÃO
AOS MOTORISTAS da VALPIBUS
Foi sem surpresa, que o SNM registou a “reação” do sttamp, à sua última informação,
distribuída aos trabalhadores na Valpibus, aliás, é uma obsessão que se torna hábito.
O SNM por norma não age e muito menos reage, à insipiência da incipiência, daqueles
que com pouca humildade intelectual, julgam ter descoberto a fórmula mágica, para
resolução de um conjunto de matérias, que afetam todo o setor privado de passageiros.
Escusado será dizer que assinaram o CCT negociado pelo SNM e a “cópia” do STRUP.
Mas centremo-nos no caso concreto da Valpibus:
Como é do conhecimento geral, sensivelmente à uma dúzia de anos atrás, o SNM
conquistou através do recurso ao Tribunal, o direito a que os Motoristas recebessem o
Sub. Agente Único em 14 meses e no mínimo a 8h dia, situação que com a ação do SNM,
foi extensível a todos os Motoristas da Valpibus.
 Posteriormente, com a colaboração dos motoristas e “delegado” da empresa, em
negociação com a Administração, o SNM conseguiu que a valpi pagasse aos Motoristas
seus associados, um acréscimo de 0,25 € dia, ao valor do subsídio de refeição estipulado
em cada ano no CCT ANTROP, sendo também criado na altura um prémio mês, cujo valor
atual é de 17,50 €, para além de outros valores, como por ex. para compensação do Ag.
Único, quando na execução de alugueres ou ocasionais. E o sttamp o que fez?
 Para além destes valores pecuniários, aos associados do SNM, foi sempre garantido
o direito ao dia de aniversário remunerado, bem como o direito ao passe da empresa sem
qualquer restrição para o conjugue e filhos. E o sttamp o que fez?
Conforme facilmente se constata, o SNM nunca trocou direitos nenhuns, bem pelo
contrário, manteve-os e até acrescentou valor pecuniário ao salário mensal dos
motoristas, nada mais evidente. E o sttamp o que fez?
No que respeita aos horários, o SNM desde sempre pugnou pela sua melhoria. No
passado recente, por insistência do SNM alguns horários foram melhorados e até se
acrescentou a folga ao fim de semana. Em Novembro último, a empresa comprometeu-se
a alterar alguns horários e esses foram efetivamente corrigidos em Dezembro, diminuindo
assim a penosidade do serviço. E o sttamp o que fez?
Os trabalhadores são livres de se sindicalizar, seja no SNM ou noutro qualquer sindicato,
vive-se em democracia, não pactuamos é com esta “barata” demagogia sindical.
A subscrição de um contrato não confere o direito a tamanha arrogância!
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