INFORMAÇÃO
CP CARGA S.A.
A Administração da CP Carga SA reuniu com os Sindicatos no passado dia 12 de julho para
demonstração de resultados do tráfego de transportes de mercadorias o qual no 1º semestre deste ano
tem um resultado líquido de menos 22,14 M€, alegando a Empresa que este saldo negativo se deve às
greves dos trabalhadores no corrente ano e que se assim continuar dentro de pouco tempo não haverá
receita para pagar salários.
Disse também que o acionista principal (CP) não quer disponibilizar mais verbas e que em reunião
com o Sr Secretário de Estado dos Transportes a Administração da CP Carga informou o Governo da
situação real da Empresa, no entanto não recebeu qualquer resposta por parte deste responsável
Governamental.
Face a esta situação não resta alternativa aos trabalhadores a não ser continuar a lutar pelas suas justas
reivindicações.
REFER
O SIOFA foi recebido no passado dia 13 pelo Sr Diretor Coordenador dos RH da Refer, para ser
informado sobre o novo código do trabalho e que segundo ele trata-se de uma lei imperativa que
entrará em vigor no dia 01 de Agosto2012
A alteração consta do seguinte; Subsídio de Férias 25 dias( tudo como até aqui); trabalho extra em dia
normal 1ª hora 25% restantes 37,5% (este método também se aplica às horas do cômputo); trabalho em
dia de descanso complementar =50% da retribuição horária das horas efetivamente trabalhadas.
Trabalho em dia de descanso obrigatório=50% da retribuição horária das horas efetivamente
trabalhadas mais um dia de descanso a gozar impreterivelmente até ao 3º dia, Feriados 50%da
retribuição horária do trabalho efetivamente efetuado. Estas são as alterações da entrada em vigor no
dia 01 de agosto da nova lei do trabalho.
Quanto ao AE propriamente dito continua tudo em vigor como até aqui.
Tendo em conta que esta lei é mais um roubo aos trabalhadores, já está marcada para o dia 18 de Julho
uma reunião entre todas as Org sindicais do setor Ferroviário e outra para o dia 31,esta com todos os
Sindicatos do setor de Transportes e Comunicações de onde sairão as formas de luta para os próximos
tempos.
Na CP
Esta está encerrada para balanço.
Informação correta é no SIOFA
Lisboa, 16 de julho de 2012
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