COMUNICADO
AOS TRABALHADORES DA TST
GREVE NOS TST
Como todos os trabalhadores bem sabem, a FECTRANS/STRUP entenderam marcar uma Greve no
dia 8 de Fevereiro após o encerramento do processo negocial existente entre os TST e os Sindicatos.
Onde se inclui o SNM.
O SNM não contesta a legitimidade que o STRUP tem ou a de qualquer outro Sindicato em convocar
as Greves que bem entenderem.
O SNM considera que existem mais que motivos para se lutar nos TST, mas também considera que
essas lutas devem de ser devidamente concertadas e não devem de ser instrumentalizadas a favor do
Sindicato A ou B.
Porque é que o STRUP nos TST tem um comportamento e, por exemplo, na CARRIS tem outro
completamente distinto? Os Trabalhadores não são merecedores de igual respeito?
O SNM apenas recebeu uma comunicação da CT onde indicava, de forma muito básica, o que
alegadamente teria sido apresentado pelos Trabalhadores. O SNM nunca foi contactado pelo
STRUP para nada, nem foi dada a possibilidade ao SNM de subscrever o pré-aviso de greve nem
de poder contribuir de outra forma para a Luta dos Trabalhadores.
O SNM espera que desta vez haja transporte disponibilizado por quem marcou a Greve, de forma a
que os Trabalhadores possam estar presentes nos Plenários. Caso estes se concretizem.
O SNM não estará, pelos motivos invocados, na Greve agendada para os dias 13 e 14 de Março.
Tal não impede que os Associados do SNM possam estar presentes nos Plenários para poderem
demonstrar o seu descontentamento relativamente ao comportamento demonstrado pelo STRUP.

SNM PEDIU UMA REUNIÃO URGENTE ENTRE SINDICATOS
O SNM endereçou um pedido de reunião, com caracter de urgência, ao SITRA e ao STRUP com o
propósito de os Sindicatos se poderem entenderem e, de forma conjunta, poderem analisar e propor
formas de luta aos Trabalhadores dos TST.
O SNM entende que não basta pedir-se unidade aos Trabalhadores, esse exemplo tem que ser
dado em primeiro lugar pelos próprios Sindicatos.

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE
SNM, 12 de Março de 2019
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