Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins
Informação
Embora tenha ficado acordado que após o termo das negociações do AE/CP 2009, as
conversações para o Regulamento de Carreiras se iniciariam de seguida, o que acontece é
que a Empresa até à data ainda nada disse!
Esperamos que o CG esteja de boa fé e que brevemente retome as negociações, pois que estas
foram interrompidas simplesmente para que houvesse uma tabela salarial mais justa e digna para
os Trabalhadores.
Relembramos à Empresa que o actual RC da CP data do Século passado, pelo que se torna
indispensável a sua actualização para bem da Empresa e dos Trabalhadores.

REFER-Ainda o AE/ Tabela Salarial -2009.
Tendo este Sindicato recebido várias reclamações e pedido de esclarecimento por parte de um
grande número de Ferroviários, quanto à Tabela Salarial da REFER, nós voltamos a afirmar o
seguinte:
O SIOFA aceita a Tabela Salarial dos 2,9%, mas o que nós queríamos é que o Mínimo fosse
25€, conforme o que a Empresa apresentou na sua proposta e que foi recusada pelos sindicatos
da UGFER(Sinafe, Sindefer, Sinfeses e Sinfa), mais tarde também apoiada pelo/a Fentcop .
Aquilo que nós reiteramos é que ficaram prejudicados 55% dos trabalhadores, 10%
ficaram iguais e 35 % ficaram a ganhar.

RELEMBRAMOS
O SIOFA quando da última reunião de negociação do AE, solicitou ao C A da Refer que
informasse todos os trabalhadores do porquê da sua mudança em 24 horas de três propostas uma
das quais enviou a todos os trabalhadores em comunicado, acabando por aceitar aquela que lhe
era imposta pelos Sindicatos atrás descritos e não a sua vontade que seria mais benéfica para os
trabalhadores. Aguardamos resposta...
Aos Sindicalistas dos Sindicatos referidos pedimos para serem capazes de vir aos locais de
trabalho explicar o porquê de retirar a alguns trabalhadores mais de 140 € / Ano que nunca mais
na sua VIDA os vão recuperar. E O SEGURO DE SAÚDE já alguém explicou?
NÓS dizemos que é simples; favores com favores se pagam, exemplos:
Nomeações a chefes de Sectores; dispensados para actividade sindical a tempo inteiro etc.
Nós não temos nada disso, somos pobres, mas sem favores.

Quotização
Tendo em atenção a crise que o mundo atravessa e muito em especial no nosso Portugal e como
já desde 2007 que a nossa quota não sofre alteração, ficou decidido em reunião de direcção do
dia 21 de Abril que a nossa quota ÚNICA passara para 6,50€ a partir do mês de MAIO
continuando assim a ser a quota mais baixa dos Sindicatos Ferroviários.
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