
 

                                  

     

COMUNICADO 

   A TODOS OS TRABALHADORES 
  

GREVE PARA O DIA 10 DE ABRIL 
 
Como é do conhecimento geral, o SITRA convocou uma Greve para o dia 10 de Abril para todos os 
Trabalhadores da CARRIS. 
 

O SNM gostaria de sublinhar que o SITRA ou qualquer outro Sindicato têm toda a legitimidade para 
o fazer. Como tal essa legitimidade não é nem nunca poderá ser posta em causa. 
 

ESCLARECIMENTO 
 
O SNM apenas não subscreveu o pré-aviso de Greve pelo facto de ter sido contactado pelo SITRA 
no final do dia e, por esse facto, o SNM viu-se impossibilitado para que pudesse também assinar esse 
pré-aviso de Greve. 
 

O SNM recorda todos os Trabalhadores da CARRIS que não representa quaisquer trabalhadores no 
METRO.  

 

O SNM sempre foi apologista das Lutas conjuntas entre os Trabalhadores do METRO e da CARRIS 
pois o SNM considera que os motivos de uma e outra Empresa são exatamente os mesmos e como 
diz o povo A UNIÃO FAZ A FORÇA. Mas infelizmente existem responsáveis Sindicais que assim 
não o entendem, e o SNM não tem como saber quais as datas em que as ORT’s do METRO decidem 
convocar as suas lutas. 
 

O SNM, assim como os Trabalhadores da CARRIS, não entendem quais os prejuízos que podem 
trazer a união destes trabalhadores. A quem serve tal desunião? 
 
O SNM não tem agenda Política nem recebe ordens ou tem que se justificar perante nenhuma Central 
Sindical. Apenas faz o que os seus Associados querem que se faça e apenas tem que prestar contas a 
estes. Esta é a razão da existência do SNM. 
 

SNM ADERE À LUTA  
 
O SNM apela a todos os Motoristas que participem na Luta agendada para o próximo dia 10. 
 

O SNM irá estar nas Estações ao lado dos Trabalhadores. Independentemente do que se possa dizer, 
o importante é saber se a razão está ou não do lado dos Trabalhadores. O SNM considera que sim.  
 
Como tal, o SNM irá ter exatamente o mesmo comportamento que teria caso fosse o próprio a marcar 
esta Luta. 
 
O SNM diz: PRESENTE 
 

PELA CARRIS QUE CONHECEMOS 
SNM, 07 de Abril de 2015  
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