
 

                                  

     

COMUNICADO 
   

AOS MOTORISTAS DA VIMECA 
 

PLENÁRIO DE MOTORISTAS DIA 18 DE DEZEMBRO 
 
O SNM gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer toda a confiança depositada pelos 
Motoristas neste Sindicato. 
 
Este sindicato só fará o que os Motoristas entendam que se faça, esta é a nossa forma de trabalhar. O 
SNM é independente do poder político e de Centrais Sindicais, respeitando naturalmente quem possa 
ter outra opinião, mas nós somos assim. 
 
O SNM promoveu uma sessão de esclarecimento de Motoristas no passado dia 16 de Outubro junto 
ao Centro Comercial ALLEGRO. Ora, essa sessão foi um manifesto sucesso, não só pela presença dos 
Motoristas como (acima de tudo) pelas suas intervenções. 
 
O SNM considera estarem reunidas as condições necessárias para que se realize um plenário com 
todos os Motoristas da VIMECA, sejam ou não sindicalizados no SNM. Para este sindicato, todos os 
trabalhadores são merecedores da mesma consideração por isso, não faltem e coloquem as questões 
que bem entendam. 
 
Consideramos que é para isto que os sindicatos devem existir, para ouvir quem trabalha e para atender 
às suas necessidades e preocupações. Entendemos que só estamos em condições de representar 
condignamente os trabalhadores se soubermos o que eles pretendem, e para isso temos que os ouvir. 
 
O SNM informa que já enviou à Administração da VIMECA o ofício da convocação do plenário, 
conforme requisito legal. 
 
Os Motoristas da VIMECA já viram como este Sindicato trabalha. Temos a consciência que podemos 
fazer mais e melhor, basta que para isso os motoristas continuem a depositar confiança em nós e 
continuem a dar-nos a força necessária.  
 
Assim o SNM irá realizar um plenário de Trabalhadores no próximo dia 18 de Dezembro a partir 
das 20h30m nas instalações da Empresa. Pedimos a comparência de todos os Motoristas disponíveis, 
pois iremos debater o presente com vista à construção do futuro que os Motoristas merecem.   
 
Aos trabalhadores cabe-lhes a responsabilidade de darem a força necessária ao Sindicato que 
entendam estar a fazer um bom trabalho, pois a suas responsabilidades não se esgotam no pagamento 
mensal das suas quotas. Chegou a hora de cada um assumir as suas responsabilidades para agirmos 
em conjunto. 
 
 
 

O SNM estará cá para honrar com a sua obrigação. Disso os trabalhadores podem ter a certeza. 
 

O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

SNM, 02 de Dezembro de 2015 
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