COMUNICADO
AOS TRABALHADORES DOS HF
Vem o SNM por este meio, esclarecer todos os seus Associados em particular e todos os Trabalhadores em
geral do seguinte:
O SNM, conforme compromisso assumido perante os Trabalhadores, convocou um Plenário para o próximo
dia 6 de Maio a realizar das 11h às 14h.
Nesse Plenário iremos discutir em conjunto o caminho a adotar para que a Empresa nunca mais consiga
deixar de pagar o Subsídio de Agente Único como já o fez.
O SNM endereçou um convite à CT e ao STARMM para estarem presentes no Plenário e, querendo,
participarem no mesmo. Dos convites endereçados, apenas a CT respondeu afirmativamente ao convite.
O SNM foi brindado com um Comunicado emitido pelo STARMM no passado dia 30 de Abril onde, para
além “dos cumprimentos habituais”, faz um conjunto de acusações e insinuações de que o SNM teria ou
está a enganar os Trabalhadores do Grupo dos Horários do Funchal.
Será que o STRAMM já se esqueceu de que foi o SNM:
•
•
•

a denunciar a todos os Trabalhadores que estes tinham Direito aos Descansos Compensatórios?
a construir e a negociar um Acordo de Empresa, quando havia quem dissesse que o CCT da ACIF
é que era bom?
a denunciar a questão dos “proporcionais” devidos aos Trabalhadores e que agora finalmente
também (e bem) o reclamam?

Será que o STRAMM/FECTRANS pensam que os Trabalhadores já se esqueceram do que fizeram e
disseram?
O STRAMM/FECTRANS lamentavelmente recusam-se a ouvir os Trabalhadores, é uma vergonha este
tipo de comportamento vindo de alguém que diz representar e defender quem Trabalha.
Mas o SNM deixa o desafio:
Os Trabalhadores esperam que o STRAMM/FECTRANS tenham a coragem de comparecer no Plenário
e desmascarar o SNM perante todos os Trabalhadores e que tenham a coragem de demonstrar onde é
que o AE do STRAMM é mais vantajoso do que o do SNM.
Não se escondam atrás de Comunicados e venham dar a cara no Plenário junto dos Trabalhadores
O Grupo dos Horários do Funchal aplica o AE do STRAMM aos restantes Trabalhadores porque fica mais
barato à empresa e por este defender menos os Direitos dos Trabalhadores do que o do SNM, e não por ser
melhor para os Trabalhadores. Então é agora a Empresa que defende quem Trabalha???

OS TRABALHADORES CONHECEM BEM A REALIDADE
DO QUE TINHAM ANTES DA VINDA DO SNM
E DO QUE TÊM DEPOIS DA VINDA DO SNM

O SNM CONTA COM A PRESENÇA DE TODOS NO PLENÁRIO
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