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Sindicato Nacional dos Trabalhadores
do Sector Ferroviário

aos trabalhadores da

vontade de ferro - via do futuro
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CP
comunicado
nº 02/2019
05 Abril

LUTA

Os ferroviários da CP pertencentes ou em serviço na Estação de
Santa Apolónia e Estação do Oriente avançam para uma greve no
próximo dia 30 de Abril para exigir mais trabalhadores e formação
adequada, luta que se pode alargar a outras estações, caso a
discussão que estamos a fazer nos locais de trabalho assim o
determine.
Os trabalhadores querem que a nova
política tarifária, positiva para quem
trabalha, seja acompanhada de um
serviço de qualidade, para que haja
cada vez mais passageiros nos
transportes públicos

Os trabalhadores não querem
Medalhas de Mérito, querem ser
respeitados pelo trabalho que
desempenham e têm vindo a
desempenhar mesmo sem terem as
melhores condições.

O sindicato não esteve desatento a um
problema que o governo insistiu em não
querer resolver. Não foi falta de aviso!

Reivindica-se:

O reforço
urgente de trabalhadores na CP e
A falta de trabalhadores nas empresas formação adequada para as novas
e os efeitos negativos na sobrecarga de tarefas que lhes são impostas, no
trabalho ultrapassa em muito o quadro das suas funções.
aceitável.

Se quiser receber
informação do
sindicato por
email, inscrevase em:
www.sntsf.pt

O problema arrasta-se sem que haja
resposta do Governo e com a falta de
autonomia da CP, ﬁca sempre tudo para
amanhã.

ﬁliado

Assim o sindicato, uma vez mais, através
de um ofício dirigido à empresa e ao
Ministro da tutela tornou a denunciar o
problema, destacando os efeitos que
recaem de forma mais intensa sobre os
trabalhadores dos GAC'S do Oriente e
Santa Apolónia e uma vez mais não
houve nem há resposta, medidas
urgentes ou quer que seja.

Os trabalhadores não se recusam, nem
nunca se recusaram, a ter novas tarefas,
querem é ter as condições para as
executar.
O sindicato irá estar nos locais de trabalho
durante o mês de Abril aﬁm de auscultar
as diversas opiniões.

Temos de alargar e reforçar a luta
para retomarmos o processo de
negociação, pela valorização dos
salários, pela contratação de
trabalhadores para a empresa.

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

SINDICALIZA-TE

