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DINAMIZAR A ACÇÃO REIVINDICATIVA
Endereços
Lisboa
Avenida Álvares
Cabral, 19
1250-015 Lisboa
Telefone:
213 242 270
email:
geral@sntsf.pt
Site:
www.sntsf.pt
Porto
Rua Padre António
Vieira, 195
4300-031 Porto
Telefone:
225 198 600
932 816 245
email:
geral@sntsf.pt

Coimbra
Telefone:
936 851 960
email:
geral@sntsf.pt
Entroncamento
Rua Abílio César
Afonso, 23 r/c
2330-096
Entroncamento
Telfone:
249 160 037
932 816 241
email:
geral@sntsf.pt
Barreiro
Rua Almirante
Reis, 68
2830-326 Barreiro
Telefone:
213 242 270
Fax:
213 424 843
emal:
geral@sntsf.pt
Se quiser receber
informação do
sindicato por
email, inscrevase em:
www.sntsf.pt

A EMEF não cumpre com o que
foi acordado o ano passado,
que devia produzir efeitos a
partir de 1 de janeiro de 2019 e
ainda não respondeu ao pedido
de reunião de carácter urgente.

AS NOSSAS PROPOSTAS
Ø Desbloqueamento das progressões na

grelha indiciária para os trabalhadores que
estão no topo de carreira;
Ø Nova grelha salarial e regras de progressão;
Não aplica o acordado no que Ø Atualização salarial de 4% com um mínimo
concerne à acumulação da
de 40 € por trabalhador;
função de motoristas.
Ø Restantes matérias pecuniárias:
à Subsídio de turno I
90€
A negociação colectiva é um
à Subsídio de turno II
110€
direito dos trabalhadores que
à Subsídio de turno III
150€
tem de continuar.
à Subsídio de refeição
10,50€
à 1ª diuturnidade
30€
Assim o Sindicato está a fazer
à ResT. diuturnidades
27,50€
um conjunto de contactos com
à Abono de prevenção
7€
os trabalhadores para se
à
Sub.
de
transporte
3€
discutirem uma série de
à Acum. função de moto. 6€
matérias em particular, as

reivindicações a apresentar à
administração.

DEFENDER A EMEF - O desmembramento da EMEF é mais uma etapa na destruição
de ferrovia e a união e a luta dos trabalhadores têm um peso muito importante no
combate a esta realidade.
Após a informação dada aos trabalhadores da UMER da passagem desta unidade de
negócio para um ACE, o certo é que ainda nada se passou e os poucos trabalhadores
continuam num impasse, visto que a falta de materiais, a falta de ferramentas, a falta de
mão-de-obra e a falta de investimento são a realidade do dia-a-dia.
Também o METRO DO PORTO está na mira de um ACE, ou seja, mais uma privatização
parcial da EMEF e uma alienação de um ativo importante da empresa.

ﬁliado

É o nosso futuro que está em causa e temos que ser nós a tomar nas nossas
mãos, a defesa dos interesses colectivos dos ferroviários da EMEF
O SNTSF, o Sindicato da FECTRANS/CGTP-IN na EMEF é a organização
sindical de classe de todos os trabalhadores da empresa.
Com a participação de cada um neste colectivo sindical, a luta dos
trabalhadores ganha mais força.

SINDICALIZA-TE

