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Aumentar os salários dos trabalhadores

É URGEN T E
POR ISSO VAMOS ESTAR EM GREVE

NO DIA 08 DE OUT UBRO
A CP avança com um acto de ilusão/gestão que
visa “aumentar” em poucos cêntimos os
trabalhadores tal como tinha sido feito na IP
anteriormente, mas informa que… só com
autorização do governo “das ﬁnanças” e para
salários inferiores a 800€, deixando sem qualquer
aumento a maior parte dos trabalhadores.
Por outro lado, repetem o que anteriormente já se
tinham comprometido e não concretizado, o de fazer
a integração dos trabalhadores da ex. EMEF no AE
da CP, mas sem avançar datas de negociação, mas,
que ao contrário do que alguém aﬁrma, apenas se
traduz em acertos de alguns euros na tabela.
Os trabalhadores não querem esmolas e não se
contentam com “falsas” solidariedades de quem
pode e deve distribuir parte dos milhões que tem
vindo a apregoar pelos que realmente produzem e
fazem avançar as empresas e o país, mas, têm vindo
a ser penalizados há décadas, devido à falta de
vontade dos sucessivos governos, nos quais se inclui
o actual do PS.

CUMPRIR A NEGOCIAÇÃO COLECTIVA
O aumento anual dos salários é uma obrigação a que as administrações/governo se comprometeram quando
assinaram o AE da CP e o ACT na IP, por isso não é nenhum favor, porque os trabalhadores também cumprem a
Lei e a contratação colectiva.
É altura de valorizar dignamente e de avançar realmente com medidas que levem à restruturação que o sector
necessita: à reunicação do sector ferroviário, aproveitar as instalações e o conhecimento existente para aumentar e
melhorar o transporte ferroviário e que para além da recuperação, se construa material circulante, que reabram
postos de trabalho e contratem mais trabalhadores com salários de entrada dignos, mas que tem que passar primeiro
de tudo pelo aumento dos salários.
Para o SNTSF/FECTRANS não é novidade que só com a luta de TODOS é possível alterar a vontade do governo em
baixar e nivelar pelo Salário Mínimo Nacional os salários dos trabalhadores seja qual for a sua empresa,
índice/grau, categoria prossional ou local de trabalho.

É UM PROBLEMA DO GOVERNO
O Ministro das Infraestruturas veio a
público aﬁrmar que os salários são baixos,
mas uma semana depois, o seu ministério
fez uma proposta que não altera nada.
Posteriormente, perante a demissão do
presidente da CP, veio aﬁrmar que se
dependesse dele os problemas da empresa
estavam resolvidos e passa-se para a opinião
pública que há uma “guerra” com o Ministro da
Finanças.
A reﬂexão que se tem que fazer é se o
Ministro das Finanças está a fazer uma
guerra, ou a cumprir com o OE Orçamento do Estado que foi aprovado
por todos os Ministros?
Os parâmetros para os salários, para a
admissão de trabalhadores, etc, está no OE
aprovado, logo também pelo Ministro das
Infraestruturas.

A LUTA É O CAMINHO
Dia 8 de Outubro é mais uma
importante jornada de luta na CP e
na IP e suas participadas, que tem
como principal reivindicação o
Aumento dos Salários.
Mobiliza e participa numa luta que

SINDICALIZA-TE e dá mais força ao SNTSF/FECTRANS
o teu sindicato de classe

