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Uma delegação da direcção do Sindicato, desloca-se no próximo dia 12,
ao Ministério da tutela, para exigir que governo/administração da CP,
cumpram o acordo de Fevereiro de 2018, o qual deveria ter um processo
de negociação de um novo AE e RC, que já devia estar em vigor desde o
passado mês de Outubro de 2018.
No passado dia 15 de Fevereiro, em reunião
com a Administração da CP, o Sindicato manifestou, mais uma vez, o seu repúdio de não
ter havido o cumprimento do acordo estabelecido no mês de Fevereiro de 2018.
Recordamos que esteve marcada uma reunião para o dia 7 de Novembro de 2018, que
tinha como objectivo retomar o processo de
negociação, mas que apenas serviu para
demonstrar a falta de respeito para com os
trabalhadores, quando acabaram a dizer que
aﬁnal nada podiam adiantar porque os documentos (RC e AE) ainda estavam em analise
nas tutelas e aguardavam uma resposta que
entretanto não chegou.
Têm sido análises muito prolongadas, porque
passado este tempo todo, continuamos sem
qualquer documento
A substituição de Ministro não pode, agora,
servir para justiﬁcar a continuação do silêncio
da administração e do governo que durou
meses.
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Foi com a sua luta que os ferroviários conseguiram aumento dos salários em 2018,
que estavam bloqueados desde 2009 e que o
governo minoritário do PS, continuava sem
dar sinais de querer desbloquear.

ﬁliado

Agora exige-se que o novo Ministro inicie, de
uma vez por todas, a negociação e que a
mesma se concretize, de modo a corresponder às expectativas e reivindicações dos
trabalhadores da CP.

Os ferroviários não podem continuar a ser
penalizados e desrespeitados! São eles que
garantem a mínima qualidade do serviço prestado mesmo com a urgência de mais trabalhadores para fazer face ás necessidade da
empresa em todos os serviços.
São os trabalhadores, que diariamente.
são a cara da empresa e que são confrontados diariamente com o descontentamento
dos utentes devido à degradação do serviço prestado, que ocorre devido ao desinvestimento feito pelo anterior governo no
PSD/CDS e continuado por este governo
minoritário do PS, que fala em investimentos futuros, sem responder aos problemas
do presente.

OUTRAS QUESTÕES DISCUTIDAS - A reunião do passado dia 15, também serviu para
falar desses temas entre outros que afectam
diariamente os trabalhadores, tais como:
Ø Admissão de trabalhadores, tendo a resposta sido que não têm autorização do
Ministério das Finanças;
Ø Exercício de funções de categoria superior sem receber mais por isso e não ser
reconhecido pela empresa
Ø Condições de trabalho em diversos locais
de trabalho;
Ø Organização do tempo de trabalho e escalas de serviço, decorrentes de queixas
que têm chegado o Sindicato;
Aguardámos uma resposta por parte da
empresa que ainda não chegou.

O SNTSF, o Sindicato da FECTRANS/CGTP-IN na CP, é a organização sindical
de classe de TODOS os ferroviários, independentemente da proﬁssão.
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