GREVE DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2012
Conforme nosso comunicado anterior e, de acordo coma deliberação da reunião de direcção do dia
10 de Janeiro o SIOFA adere à GREVE desde que a maioria das O R Ts adiram à mesma.
Numa reunião no dia Janeiro entre várias Org Sindicais as mesmas disseram não à greve para o dia
02 de Fevereiro de 2012, embora o SIOFA tenha feito uma proposta que em termos simbólicos,
seria de 2 (duas) horas em horário fixo, mas mesma esta foi recusada.
Como se sabe neste momento não temos a nosso favor o apoio da maioria dos Portugueses, dado
que ainda à mazelas de uma greve recente no sector Ferroviário que afectou e de que maneira o
apoio que eventualmente pudesse-mos ter do Público e, como se isto não bastasse houve um acordo
de Concertação Social que foi assinado pela U. G. T. e com a CGTP em fuga.
Tendo em conta estas situações o SIOFA julga não estarem reunidas as condições necessárias para
que a recusa ao trabalho para o próximo dia 02 de Fevereiro tenham o êxito que todos desejamos.
Assim o SIOFA não adere à greve do próximo dia 02/02/2012, no entanto deixa ao critério dos seus
Associados a sua adesão, ou não, disponibilizando-se o Sindicato para tudo o que for necessário.

REDUÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO
Por ordem do Ministério da Economia e com o consentimento da Administração de REFER foram
feitos ultimamente reduções drásticas de posto de trabalho, das quais destacamos algumas entre as
quais as cabines de sinalização da linha do norte que através de um simples D M S viram o seu
período de trabalho nocturno reduzido a um só agente, quando nalguns casos ainda há bem pouco
tempo operavam três agentes. Lamentamos esta atitude que em pouco ou nada dignifica que o fez,
pois que para o fazer devia ter conhecimento de causa e de pelo menos ter o bom senso de ouvir os
responsáveis no terreno, pois são estes que dia a dia dão a cara por tudo de mal e de bem, se passa
no terreno.
No Entroncamento O SIOFA através dos seus dirigentes no local de trabalho fez correr abaixoassinado, que já foi entregue hierarquicamente para que o assunto seja resolvido por quem de
direito; isto é recolocar permanentemente dois agentes graduados de serviço na cabine de
Entroncamento.
No que respeita às outras cabines de sinalização da linha do norte o SIOFA vai deslocar-se aos
locais de trabalho, para analisar com os trabalhadores ali pertencentes a situação de cada uma e,
posteriormente pedirá reunião R Humanos da Refer para debater a redução destes postos de
trabalho, pois que põem em causa a segurança de pessoas e bens.
Somos um Sindicato Independente: Ajuda-nos a lutar pelo bem de todos
Adere ao SIOFA
Lisboa, 23 de Janeiro 2012
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