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PORQUE SOLIDARIEDADE NÃO PODE SER UMA 

PALAVRA VÃ…… 

É com um sentimento de grande indignação e de injustiça que o STMETRO teve 

conhecimento do desfecho dos processos disciplinares instaurado a dois 

Trabalhadores desta NOSSA empresa. Estes processos disciplinares não foram 

instaurados por haver má conduta profissional destes Trabalhadores, nem foram 

instaurados por haver falhas destes Trabalhadores nos deveres que estes têm. Foram 

instaurados por estes Trabalhadores terem sido TRAÍDOS por esta empresa e pelas 

condições em que TODOS nós trabalhamos. O que aconteceu a estes colegas pode 

acontecer a qualquer Trabalhador, porque todos sabemos a falta de segurança em que 

opera o ML hoje em dia e todos sabemos quem são os responsáveis por esta falta de 

segurança. NÂO SÂO OS TRABALHADORES!!!!! 

O STMETRO não pode deixar de estar SOLIDÁRIO com estes dois Trabalhadores 

nesta hora de profunda injustiça. 

Não podemos permitir que quem dirige esta NOSSA empresa queira escamotear as 

suas responsabilidades e tentar culpabilizar os Trabalhadores pelo desinvestimento 

na segurança e noutras matérias que tem sido feito nos últimos anos. Lembramos que 

a NOSSA empresa tem funcionado abaixo dos níveis mínimos, inteiramente pela 

dedicação e entrega dos seus Trabalhadores em todas as áreas.  

Não nos parece que este seja o momento para “brilharetes” e assim apelamos a todos 

para que, em solidariedade para com os nossos colegas e num apelo ao respeito pelos 

Trabalhadores em geral, não se faça a “passagem de ano”. 

O dinheiro não pode ser tudo na vida. Sejamos solidários e unidos porque o que 

acontece a um hoje, pode acontecer-te a ti amanhã. 

Obviamente que esta situação merece outra respostas por parte dos Trabalhadores e 

para isso parece-nos essencial a marcação de um plenário para estes decidirem outras 

formas de luta. 

A Direcção 
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