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Desde Setembro do ano passado que o
Governo/Administração da EMEF deixaram
de assumir os seus compromissos, quando
suspenderam o processo de negociação em
curso e que já devia estar concluído, já que
se acordou que o resultado do mesmo é
para vigorar com efeitos a 1 de Janeiro
passado.
Este é um processo que já devia estar
concluído e os trabalhadores desde Janeiro
passado têm direito ao que vier a ser
acordado em matéria referente ao Acordo de
Empresa e ao Regulamento de Carreiras.
Desde Janeiro que os trabalhadores têm
direito a ver reﬂectida na tabela salarial o
“suplemento remuneratório” acordado
em Abril passado.

PEDIDA REUNIÃO AO
PRESIDENTE DA EMEF
Porque exigimos que os acordos sejam
cumpridos, pedimos uma reunião com
carácter de urgência com o presidente da
Administração da EMEF, para discutir todos
os aspectos relativos com o processo de
negociação e da integração do “suplemento
remuneratório” na tabela.
Outra matéria que queremos ver
aprofundada é a referente com os
anunciados projectos de desmembramento

da EMEF, criação de ACE's/Empresas, sendo
para nós determinante que se defenda, para
já, esta empresa no seu todo, mantendo
em aberto que a melhor solução é o
retorno da EMEF à CP, com os meios
necessários ao seu funcionamento.

REFORÇAR O SINDICATO
É REFORÇAR A LUTA
No quadro do novo ciclo directivo, o Sindicato
está a organizar-se com estruturas por
empresa, de modo a reforçar o trabalho e a
intervenção sindical de Norte a Sul, para
dinamizar a mobilização pela defesa dos
postos de trabalho, dos direitos e melhoria
dos salários e das condições de trabalho.
Assim, está constituído um colectivo de
trabalho para a EMEF, na base dos
dirigentes oriundos da empresa, que irão
desenvolver, de imediato, visitas e
contactos nos diversos locais de trabalho,
para se fazer um levantamento global de
todos os problemas que existam, a ﬁm de
apresentar um amplo caderno
reivindicativo à administração.
Por outro lado, nos termos estatutários,
vai proceder-se á eleição de delegados
sindicais, de modo a eleger novos. ou
manter os actuais, conforme vontade dos
trabalhadores.

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.
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