Informação/ agosto
REUNIÃO COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA REFER/ E P E
Companheiros / as
Teve lugar no passado dia 03 de Agosto uma reunião entre a Administração da Refer e as ORTs, para
ser analisado as condições da nova lei do Código de Trabalho.
Esta reunião foi pedida pelos Sindicatos tendo em atenção a entrada em vigor no dia 01 de Agosto da
3ª alteração ao Código do Trabalho e que como todos nós sabemos trás grandes alterações ao
trabalho extraordinário, dias de descanso complementar, obrigatório e feriados, reduzindo
substancialmente os vencimentos dos Ferroviários.
Desta reunião saiu uma mão cheia de nada, dizendo a Administração que a lei é imperativa e que o
C.A. se encontrava demissionário desconhecendo mesmo, quanto tempo tinha de vigência, logo nada
poderia resolver, embora esta reunião tenha durado mais de duas horas.
Assim aconteceu o mesmo nas reuniões com a CP Comboios de Portugal e CP Carga SA, isto é; O
que estas Administrações pretendem fazer é. Horas extraordinárias 1ª a 25% , restantes 37,5% ;
Trabalho em dia descanso complementar pagamento de 50% do trabalho prestado, Obrigatório
pagamento de 50% mais um dia a gozar nos 3 dias úteis (tem que ser gozado nos três dias úteis
seguintes); Feriados pagamento de 50% do trabalho prestado ou metade do tempo trabalhado a gozar,
sem tempo definido para o gozo do mesmo.

Como não podia deixar de ser o SIOFA, que zela principalmente pelos interesses
dos Ferroviários seus Associados não poderia deixar de determinar greve ao
trabalho extraordinários, em dias de descanso e aos Feriados.
Assim sendo, no próximo dia 15 de Agosto vai ser um dia grande de luta no setor de transportes e
comunicações contra as medidas que visam a redução dos nossos vencimentos.
Não há serviços mínimos para o dia 15 com exceção dos comboios: 311, 312, 523, 530, 570, 674.

Vamos todos lutar pelos nossos direitos.
Dia 15de agosto mostra o teu descontentamento.
O SIOFA Apoia todos os Ferroviários/as
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