Informação
GREVE DIA 02 DE FEVEREIRO
SIM OU NÃO!
Companheiros/as
No passado dia 04 de Janeiro houve uma reunião com a maioria dos Sindicatos afectos ao sector de
transportes em que ficou deliberado haver greve no sector de transportes no próximo dia 02 de Fevereiro
tendo como base a redução da oferta de transportes, perdas de regalias sociais e monetárias, aumento de
preços dos bilhetes, encerramento de linhas e ramais, ( Linha do Leste, Ramal de Cáceres, Casa Branca a
Funcheira, Linhas do Tâmega, Corgo, Tua , redução dos postos de trabalho (Exemplo, Cabines de
circulação da linha do norte, Alhandra, Campolide Etc, etc).
Também ficou decidido que as greves seriam determinadas pelos Sindicatos pertencentes a cada
Empresa.
O SIOFA teve reunião de direcção no passado dia 10 de Janeiro, onde foi analisada esta situação, tendo a
sua Direcção decidido que o SIOFA aderia à greve desde que a maioria dos Sindicatos Ferroviários
estivessem de acordo. Isto é aderissem à GREVE .
Hoje dia 13 de Janeiro houve uma reunião entre a maioria dos Sindicatos do Sector Ferroviário, tendo as
O R Ts apresentado várias propostas das quais destacamos; Uma greve de 24 horas para o dia 02 de
Fevereiro; e outras, entre as quais a consulta aos Seus ASSOCIADOS.
O SIOFA, como Sindicato Democrático que o é e, fazendo questão de ser essa a sua opinião, optou por o
seu compromisso ser o seguinte:
Consultar os SEUS ASSOCIADOS e depois deliberar de acordo com a SUA vontade.
Assim e para que o SIOFA possa estar sempre na linha da frente, pedimos ao nossos ASSOCIADOS
que se pronunciem se o Sindicato deve; ou não, aderir à greve de 24 horas para o dia 02 de Fevereiro
de 2012 .
A opinião dos nossos Associados pode ser dada via e-mail ,( siofa.ferroviarios@gmail.com) ,nos locais
de trabalho aos dirigentes e delegados Sindicais, pelo fax 2110 22865, ou telf 2110 22863 até ás 17 horas
do dia 17 de Janeiro 2012 , para que o pré aviso de greve possa ser entregue no dia 18/01/2012.
A DEMOCRACIA SEMPRE NA LINHA DA FRENTE
NO SIOFA QUEM MANDA SÃO OS ASSOCIADOS
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