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Aos trabalhadores do Sector Rodoviário de Mercadorias

NA UNIDADE A FORÇA
DE QUEM TRABALHA!

Comunicado nº 03 de 02 Março 2021

SINDICALIZA-T E

ÀS CARGAS E DESCARGAS
pelos motoristas

LUTA NACIONAL - 8 MARÇO

MOTORISTA, NÃO FAÇAS CARGAS, DESCARGAS E SONDAGENS NOS POSTOS ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS. TODOS JUNTOS TEMOS MAIS FORÇA.

Todos reconhecem que as operações de cargas, descargas e sondagens nos postos de
abastecimento de combustíveis, não são função do Motoristas, mas há alguns que procuram
alterar o que está determinado, pelo que têm que ser os trabalhadores a tomar nas suas
mãos a defesa dos seus direitos

Por isso, dia 8 de Março vamos, mais uma vez, fazer uma acção em diversos pontos do País, de
resistência às ilegalidades contra as funções dos motoristas.

Não é da responsabilidade do Motorista fazer Cargas e Descargas, bem como sondagens
nos postos de combustíveis. Está claro no CCTV e no Acordo Quadro de Cargas e Descargas

Mas, tal como defendemos, a ACT não pode intervir só com a denúncia dos sindicatos, tem que o fazer de
forma sistemática e não deixar que as empresas de logísticas imponham abusivamente aos motoristas
estas funções,quando subscreveramumdocumento emque se defende o princípio inscrito no CCTV.

ACT TEM QUE INTERVIR - No dia 1 Março, houve nova intervenção sindical contra a imposição aos
motoristas das tarefas de cargas e descargas na logísticas e, pela acção sindical, houve intervenção da
ACTque, se foi aos locaiscertos,pode comprovaraquilo que temosvindo a denunciar.

Se não forem os trabalhadores a obrigar as
empresas a cumprirem aquilo a que estão
obrigadas no que concerne a Cargas e Descargas,
de certeza que não vão ser os que querem
desvirtuar aquilo que assinaram a fazê-lo.

Vamos juntos, em cada local de trabalho dizer:
NÃO às Cargas, Descargas e sondagens em
postos de abastecimento de combustíveis.

8 DE MARÇO É DIA DE LUTA

Os acordos são para cumprir! Os trabalhadores também cumprem as suas obrigações, então as
administrações das empresas têm que cumprir com aquilo a que estão obrigadas.

Juntos temos força para
o conseguir


