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ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO QUEREM ACORDO?
Na reunião de negociação do RC na passada sexta-feira, sobre a carreira proposta
para a manutenção e preparação de material, não houve qualquer evolução
positiva.

Não queremos correr atrás do prejuízo e por isso, o SNTSF/FECTRANS reafirma que as
práticas funcionais regulamentadas num suposto Regulamento que nunca foi concluído
não valem de nada.

Alteram alguns nomes, mas fica a mesma vontade, o da polivalência e acrescentaram o
conteúdo funcional e propuseram a fusão de categorias profissionais, fusão de duas
Carreiras da área da manutenção e da manobra tudo para não haver contratação de
trabalhadores e ter os trabalhadores a fazerem mais por baixos salários.

É PRECISO VALORIZAR AS PROFISSÕES
Sempre defendemos a valorização dos salários dos trabalhadores, mas não em

troca de uma política do faz tudo. Mas nem isso está vertido na proposta, que no

caso de trabalhadores oriundos da ex. EMEF ainda iriam receber menos.

A empresa rea�rmou só haver dinheiro para a fusão da EMEF à CP, e os restantes

trabalhadores? Como vai ser? Se é assim não devem de existir alterações às

suas funções actuais.

A CP/Governo transmitiu que vai enviar-nos as normas para as regras de

integração e respectiva progressão.



ALTERAÇÕES NA CARREIRA COMERCIAL

Próxima reunião é para falar das disposições gerais e as categorias não integradas nas
carreiras.

Além da discussão na OT - Ordem de Trabalhos da reunião, foi dada a informação que na
Carreira Comercial a empresa voltou atrás na fusão da Categoria de OVC e ORV.
Aguardamos a discussão da referida Carreira para ver se corresponde à posição dos
trabalhadores e à posição do SNTSF/FECTRANS.

Sobre as evoluções já registadas pela nossa

intervenção e proposta, já se veri�ca, tal

como noutros processos, ao frenesim de

alguns intervenientes, que recorrem a tudo

para �car com os louros do trabalho

realizado pelo SNTSF na defesa dos

trabalhadores, com propostas colocadas

constantemente nas reun i ões de

negociação, nas reuniões bilaterais, nas

reuniões das áreas especi�cas da empresa,

nos comunicados, nos contactos com

outros ferroviários e nos ofícios enviados às

empresas.

Já o denunciamos anteriormente à

administração da CP, o que cremos ser uma

estratégia de discriminação relativamente

ao SNTSF/FECTRANS.

Defendemos todos independentemente da

sua categoria pro�ssional.

Para a�rmarmos a nossa intervenção não

recorreremos a falsos argumentos por

mais sindicalização.

Defendemos a luta de todos para atingir os

objectivos reivindicativos e não servimos

para criar a divisão dos trabalhadores.

O nosso trabalho e intervenção é apenas na

defesa unidade de todos os trabalhadores

pelos objectivos comuns e nos problemas

do dia a dia de forma colectiva e individual.

A NOSSA INTERVENÇÃO É EM DEFESA DOS TRABALHADORES

O SNTSF/FECTRANS pode ser um incomodo para alguns,
mas continuará ao lado dos trabalhadores mesmo que outros

continuem a ter o seu papel.

Juntos temos mais força
Com o SNTSF/FECTRANS terás a defesa intransigente das tuas reivindicações

SINDICALIZA-TE


