COMUNICADO
AOS TRABALHADORES DA CARRIS
CARRIS PERSEGUE TRABALHADORES DO TRÁFEGO
Como é do conhecimento de todos os Trabalhadores, a CARRIS sempre teve uma facilidade tremenda para
instaurar processos disciplinares aos Tripulantes ao longo dos tempos, como se esta vivesse ou tivesse saudades
de viver numa Ditadura.
A CARRIS gosta de fazer crer que tem uma grande consideração pelos seus Trabalhadores, nomeadamente os do
Tráfego, para depois os perseguir e para lhes mover processos Disciplinares infantis.
Lamentavelmente e de forma vergonhosa, a CARRIS instaurou um processo Disciplinar a um Motorista por este
ter tido um problema de saúde e, por consequência, ter tido um Acidente. Acusando esse Motorista que esse
acidente se deu por falta de cuidado, por este não ter imobilizado o autocarro no espaço livre e visível.
Assim como instaura Processos Disciplinares a quem pede à CARRIS a troca do Autocarro por este não se
encontrar em condições para o serviço e que, no caso em apreço, estava a causar danos físicos ao Motorista. Para
além dos Processo Disciplinares instaurados pelo facto de existirem outras avarias que impossibilitam a prestação
de Trabalho nas condições mínimas exigíveis e previstas no AE, como é o caso dos AC’s avariados no Verão.
É uma vergonha que a CARRIS com a HISTÓRIA que tem, seja administrada da forma como é
Não basta esta Administração ser simpática e educada, não lhe faria mal algum – bem pelo contrário – ter também
AUTORIDADE sobre o que se passa na Empresa. Pois a ideia que passa é que as chefias fazem o que bem lhes
apetece e ainda lhes sobra tempo.
A CARRIS não pode ser gerida como se fosse uma mercearia (com o devido respeito pelas mercearias)
Ao(s) iluminado(s) que entenderam mover esses processos Disciplinares, que venham agora explicar a todos como
é que alguém que foi acometido de Doença Súbita e que, por esse motivo, perdeu momentaneamente a consciência
poderia ter imobilizado o autocarro em segurança?
Esse(s) ser(es) iluminado(s) deverá(ão) viver numa realidade alternativa, se for o caso, pode ser que a ciência o(s)
consiga ajudar. Pelo bem do(s) próprio(s) e pelo bem comum.
É com grande indignação que esta ORT se vê confrontada com este tipo de situações
A CARRIS que tenha o azar ou a pouca sorte de castigar estes Trabalhadores, que o SNM vai lhe ensinar (se ainda
conseguir aprender alguma coisa) COM QUANTOS PAUS SE FAZ UMA CANOA.
A conclusão que se retira destas infelizes situações é que:
A CARRIS É TÃO AVANÇADA PARA UMAS COISAS E TÃO ATRASADA PARA OUTRAS
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