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COMUNICADO 

   

A TODOS OS TRABALHADORES 
 

ACÇÃO JUDICIAL CONTRA O STRUP 
 

O SNM viu-se na contingência de mover uma Acão Judicial contra o STRUP, pelo facto de ter emitido 

vários Comunicados onde utilizou expressões ofensivas ao bom nome do SNM, adjetivando-o 

nomeadamente com palavras do tipo “vigarice”, “fraude.”, “… associação de caridade.”, “trabalho 

sujo ... suportados na mentira e na omissão...”, entre outras afirmações. 
 

Ora por força dessas afirmações, que em nada Dignificam o Movimento Sindical nem quem as proferiu, 

realizou-se no passado dia 6 de Junho no Tribunal Cível de Lisboa (Palácio da Justiça), a Audiência de 

Partes, onde o digníssimo tribunal perguntou às partes se existiria a possibilidade de poderem chegar a 

acordo, o que não foi possível. 
 

O SNM gostaria de informar TODOS OS MOTORISTAS que, mais uma vez, o STRUP declinou 

qualquer responsabilidade afirmando em tribunal que não se estava a referir ao SNM.  
 

O SNM lamenta o facto de o STRUP não ter tido a CORAGEM de assumir perante o Tribunal que os 

Comunicados por si emitidos eram dirigidos ao SNM assumindo de forma adulta a responsabilidade de 

tais afirmações. 
 

O SNM é um Sindicato com princípios e que exerce um trabalho sério, sem se esconder atrás de nada ou 

de ninguém e tão pouco utiliza expedientes para fugir às suas responsabilidades. 
 

Se o STRUP afirma que o destinatário de tais expressões não era o SNM, então eram dirigidas a quem? 

A que SINDICATO? Será que o STRUP tem a CORAGEM de identificar o destinatário de tais 

afirmações para que este se possa defender ou refugia-se na cobardia para não o fazer? Será que se vão 

encolher e fazer de conta que nada se passou? Será que só servem para serem do contra e para semear a 

confusão junto dos Trabalhadores?  
 

O SNM, ao contrário do STRUP, nunca concordou com Cortes Salariais impostos aos trabalhadores.  

Que se conheça, o único sindicato que a nível nacional aceitou cortes salariais, foi o STRUP. Veja-se o 

que aconteceu RODOCARGO em 2011 in http://videos.sapo.pt/ovgLg9lBJpD9cMZ1b34b. 

Acusam outros de venderem os direitos dos trabalhadores quando são ELES os próprios que aceitam que 

esses mesmos Direitos sejam postos em causa.  
 

Ouvindo-se os motivos invocados pelo STRUP na entrevista dada, o SNM pergunta:  

O QUE TEM A CGTP A DIZER SOBRE ESTA MATÉRIA? ESTÁ DE ACORDO? 

 

O SNM nunca vendeu os direitos dos Trabalhadores e ORGULHA-SE disso 
 

O SNM espera que o STRUP tenha a CORAGEM para esclarecer TODOS OS TRABALHADORES 

sobre o destinatário de tais afirmações (identificando o Sindicato a que se referiam).  
 

Caso o STRUP não faça esse esclarecimento, o SNM irá considerar o STRUP como inimputável e irá 

simplesmente ignorar tudo o que possa eventualmente afirmar, pois tais afirmações correm o sério risco 

de não virem a ser assumidas. É com este tipo de Sindicato que os Motoristas podem contar? 
 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE  
 

SNM, 19 de Abril de2014 

http://videos.sapo.pt/ovgLg9lBJpD9cMZ1b34b

