COMUNICADO
AOS TRABALHADORES DA RODOESTE
Vem o SNM por este meio informar todos os Trabalhadores em geral e os seus Associados em particular do
seguinte:
Como todos os Trabalhadores bem sabem, o SNM foi mandatado pelo Plenário para apresentar à Administração
da RODOESTE uma proposta para a implementação de um Acordo de Empresa, à semelhança do que já tinha
feito nos Horários do Funchal.
A Administração da RODOESTE já respondeu ao SNM, dizendo que não “… se encontram reunidas as
condições para a adequada negociação de um AE considerando o esvaziamento do objeto negocial,
considerando os termos e condições impostas pelo Concurso Público.”
Face à resposta e posição assumida pela RODOESTE, o SNM vai pedir a conciliação à Direção Regional do
Trabalho, conforme o Legalmente previsto.
Os Trabalhadores da RODOESTE não andam distraídos. Então a RODOESTE afirmou publicamente que já
estava a negociar com o “outro Sindicato” a implementação de um AE e agora vem dizer que não pode negociar
com o SNM quando os pressupostos são exatamente os mesmos?
O SNM bem sabe que os “Amigos São Para As Ocasiões”. Esses “Amigos” que andaram durante décadas a
dormir ou a fazer fretes aos Patrões e que nunca fizeram nada para defender quem Trabalha, só agora é que se
lembraram de querer negociar um AE na RODOESTE?
O SNM e os Trabalhadores da RODOESTE não vão admitir mais negociatas. Já basta de serem tão enganados
e prejudicados.
É chegada a hora de Todos os Trabalhadores se unirem e de se solidarizarem uns para com os outros.
Quem fizer mal a um, estará a fazer mal a TODOS e serão TODOS a responder.
O SNM apenas pede a Todos que se mantenham unidos e devidamente informados, e não se deixem enganar por
aqueles que nunca fizeram nada pelos Trabalhadores. Caso tenham alguma dúvida, contactem diretamente o
SNM.
O SNM espera não ter que realizar um novo Plenário ou ter que convocar uma Greve para se poder iniciar a
negociação do AE. Mas se for necessário: CÁ ESTAREMOS.
Como todos os Trabalhadores bem sabem, foi o SNM quem construiu e negociou o Acordo de Empresa que
existe nos Horários do Funchal, o qual originou melhores Condições de Trabalho e melhores Vencimentos.
O SNM assumiu um compromisso perante os Trabalhadores da RODOESTE e vai cumpri-lo. Seja através do
diálogo, seja através da Luta de quem Trabalha.
O SNM espera que a via do Diálogo seja a via escolhida pelas Partes, a bem de todos.

O SNM AGRADECE A VOSSA CONFIANÇA
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