STRUP- STTM- SINDEM- SITRA- STMETRO
As Organizações sindicais reuniram hoje na sequência da solicitação do CA para uma reunião na
passada quinta, para que de viva voz pudéssemos explicar em que sentido entendíamos que não
estava a ser cumprido o documento por eles assinado e que esteve na base da suspensão do
aviso prévio de Greve.
Não foi uma tarefa fácil, as questões apresentadas baseiam-se em semântica, o que permite
colocar em questão o que foi apresentado aos representantes dos trabalhadores nas reuniões
que antecederam o respetivo documento.
Contudo, não estando ainda tudo ultrapassado, podemos em bom rigor afirmar que dessa
reunião existem já três pontos positivos:
 - A empresa assumiu que vai ser agendada uma reunião brevemente com as
Organizações Sindicais, para discussão do Protocolo do Fecho de Rede, mas que até
ao final da negociação este documento se mantém na íntegra em vigor, inclusive no
ponto 16;
 Que as alterações aos horários D 28B e C 37 estão suspensas, desta suspensão decorre,
que as alterações de serviços que não respeitam o protocolo de fecho de rede (e que
pretendiam dar como obrigatórias), não podem ser feitas.
 Consideramos que estão reunidas todas as condições para a resolução dos problemas
pendentes de alguns Trabalhadores pelo não cumprimento do protocolo do Fecho de
Rede.
Assim apelamos aos trabalhadores particular atenção às posições que efetivamente deveriam
ocupar nos horários em vigor, para que possamos continuar a acompanhar a exequibilidade do
compromisso assumido pela empresa, para o que devem dar conhecimento à respetiva
organização Sindical de qualquer alteração que vá em sentido contrário.
Contudo os problemas que esta situação levantou, nas nos deixa tranquilos, uma vez que a
assunção por parte do CA da não retirada das alterações do teleponto, não aceitando as nossas
justificações, ainda que com a apresentação de documentos do ML, fragiliza as relações de
confiança.
Sabemos que existem dois lados da balança nomeadamente a Direção e os Representantes dos
Trabalhadores, mas não aceitamos, que de forma “cega” pendam sempre para o mesmo lado.
Antevendo o agudizar dos problemas laborais de forma rápida particularmente com os
maquinistas, decidimos solicitar uma reunião à Tutela com carácter de urgência, a realizar-se
ainda no decorrer do mês de Agosto.
As Organizações Sindicais do ML, pelo historial que têm de luta sabem muito bem distinguir o
“Trigo do Joio” – A Verdade da Mentira.
NÃO NOS SILENCIARÃO, SABEMOS BEM QUAL É O NOSSO LADO, E É O DOS TRABALHADORES.
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