CP Nº20

29/12/2017

PEQUENOS AJUSTES

QUE NÃO MELHORAM O CONTEÚDO GLOBAL
Realizou-se ontem uma reunião entre a administração e as diversas organizações sindicais,
para discussão da proposta de RC apresentada pela administração da CP e das evoluções
entretanto verificadas.
Neste aspecto foi transmitida algumas alterações traduzidas no seguinte:
Redução para 4 pontos (metade) na passagem do primeiro para o segundo índice nas
categorias base de cada categoria profissional
Aumento de mais um índice no topo de cada categoria (2 relativamente ao actual)
com a necessidade de 24 pontos para o primeiro novo índice (pontos acumulados e
os que vierem a ser atribuídos) e 28 para o segundo.
Da parte dos negociadores da CP foi apresentado a forma de implementação da segunda
fase prevista, ou seja, a forma de evolução para os trabalhadores que estão actualmente
no topo, para o que é proposto o seguinte:
Em função dos pontos acumulados o acesso ao novo primeiro índice faz-se da
seguinte forma:









61 a 96 - Março
51 a 60 - Abril
44 a 50 - Maio
39 a 43 - Junho
34 a 38 - Julho
29 a 34 - Agosto
24 a 28 - Setembro
Para os Assistentes Comerciais será entre os 20 a 28 pontos.

Para além destes novos dados, no essencial a proposta da administração é a que referimos
no comunicado anterior e no qual considerámos insuficiente.
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POSIÇÃO SINDICAL
Esta é uma proposta que:
 Fica aquém daquilo que os trabalhadores esperavam;
 Tem impactos diferenciados nos salários dos trabalhadores, com maiores
aumentos à medida que os índices vão aumentando;
 Não acolheu muitas das questões que os trabalhadores querem ver resolvidas;
 Mantém a sobreposição de funções entre várias categorias profissionais, de
modo a que no futuro se vá extinguindo aqueles que têm salários mais
elevados;
 Mantém um valor de índice 100 (de referência) abaixo do salário mínimo;

LINHAS DE TRABALHO DE IMEDIATO
A administração da CP quer tentar condicionar os Sindicatos a impor que sobre estas
propostas os Sindicatos têm que se pronunciar até dia 29 às 18h, o que não permite sequer
ampliar as consultas aos trabalhadores.
Não nos vamos condicionar e logo no início de Janeiro vamos avançar para um debate com
os trabalhadores sobre esta proposta e discutir os passos a seguir.
Também vamos tentar discutir este assunto com as organizações que, na reunião de dia
28, manifestaram a intenção de não subscrever a proposta nos termos em que está.

NOVO ORÇAMENTO DE ESTADO SEM CONSTRANGIMENTOS
O quadro de negociação actual é de um Orçamento de Estado que, em reposta à luta que
temos travado, afastou os constrangimentos que eram impostos quanto ao aumento dos
salários. Afastada esse constrangimento do texto do OE, é preciso lutar para forçar que o
mesmo saia das orientações do Governo.
Relembramos que a partir de 1 Janeiro próximo os trabalhadores que viram descongeladas
as evoluções na carreira profissional, verão repostos os restantes 50% em falta na
vencimento a que têm efectivamente direito.
MOBILIZA-TE E CONTRIBUI PARA A DISCUSSÃO COLECTIVA COM A TUA OPINIÃO
COM A TUA OPINIÃO E MOBILIZAÇÃO, A DEFESA DOS TEUS
INTERESSES DE CLASSE TERÃO MAIS FORÇA
SINDICALIZA-TE NO SNTSF-FECTRANS
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