COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DOS TST
JULGAMENTO DIA 8 DE JANEIRO
O SNM, conforme já anunciado em Comunicado, intentou uma Ação Judicial contra os TST por não
estarem a pagar o Sub. de Agente a 8 horas/mínimo/dia, por não discriminarem o Local de Trabalho
nos contratos individuais de trabalho, por não considerarem os tempos inerentes às deslocações entre
o local de início e do fim de cada serviço (quando estes sejam diferentes entre si), por não incluírem no
horário de trabalho de cada Motorista (um período mínimo de quinze minutos para a execução de
tarefas complementares à condução).
O Julgamento decorreu durante todo o dia de ontem (dia 8) no Tribunal do Trabalho
Durante o julgamento foram prestados todos os esclarecimentos solicitados e foram apresentadas todas
as provas. O SNM tem a forte convicção de que o Tribunal irá dar razão aos Motoristas dos TST e
assim será feita Justiça, a qual pode tardar, mas não pode falhar.

PROCESSO NEGOCIAL
Como todos os Motoristas bem sabem, está a decorrer um Processo Negocial conjunto entre os TST e
o SNM, o SITRA e o STRUP.
Estes Sindicatos já analisaram conjuntamente o documento enviado pela empresa e já enviaram aos
TST a sua resposta.
O Processo Negocial está a decorrer num clima de Paz e de Respeito, o que é de salientar e de aplaudir,
mesmo com todas as diferenças que possam existir.
A próxima reunião ficou marcada para o próximo dia 19 de Janeiro

COVID-19
Como todos infelizmente sabemos, o nível da propagação do vírus está em níveis nunca vistos. O SNM
pede a todos os Trabalhadores que se protejam e que contribuam para a contenção da sua propagação.
Se tudo correr bem, o Pais irá receber as quantidades de vacinas no prazo previsto e, a ser assim, só
para o mês de Junho é que se poderá ter a tal imunização de Grupo.
Até atingirmos essa meta, temos que continuar a tomar todas as precauções e seguir as recomendações
da DGS e cumprir com as determinações do Governo. Mesmo que possamos, por vezes, as
compreender menos bem.
O SNM apenas pede a todos os Trabalhadores, sejam ou não nossos Associados, que se mantenham
devidamente informados e unidos.

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE
SNM, 9 de Janeiro de 2021
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