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MTS

JORNADA DE LUTA REALIZADA NA MTS – METRO
TRANSPORTES DO SUL
Os Maquinistas da MTS finalizam hoje mais uma jornada de luta em que se mostraram coesos
e determinados em alcançar os seus justos objetivos.
Foram 5 dias de greve, três dos quais de paralisação total, com adesão total dos
Associados do SMAQ e com grande impacto na operação da empresa.
A MTS nunca conseguiu colocar em circulação, nos 3 dias de greve total, mais do 4 dos 21
veículos previstos diariamente. Este facto é demonstrativo da grande adesão, determinação e
coesão demonstrada pelos trabalhadores em torno do seu Sindicato, o SMAQ.
A tentativa divisionista levada a cabo pela administração da MTS, ao “negociar” à pressa um
“acordo” com um sindicato minoritário sem qualquer representação entre os Maquinistas, falhou
redondamente.
Os Maquinistas transmitiram à administração, com serenidade e solidariedade na luta, que
a sua vontade livremente expressa é a negociação de um Acordo de Empresa entre o
SMAQ e a MTS.
Os Maquinistas e o SMAQ, como sempre o demonstraram, continuam plenamente
disponíveis para solucionar este conflito através da negociação. Preferimos sempre a paz
laboral ao conflito.
Os Maquinistas e o SMAQ esperam agora que a MTS venha ao encontro das justas
aspirações dos trabalhadores.
A determinação dos trabalhadores em alcançar um Acordo de Empresa que, por via
negocial, regularize, melhore e dignifique a função de condução é inabalável. A luta
continuará até que esse objetivo seja alcançado.
A Direção do SMAQ envia aos Associados do SMAQ na MTS uma especial saudação
sindical pela sua determinação, coesão, solidariedade e consciência de classe
demonstradas.
Esta luta é uma luta de todos. Os objetivos pelos quais lutamos a todos beneficiarão.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
A Direção do SMAQ
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