SIOFA
Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins

Informação
REFER
Teve lugar hoje dia 22 de Janeiro às 11 horas nas instalações da Refer em Lisboa SA uma reunião
entre os representantes da Empresa e as organizações Sindicais representativas dos trabalhadores
para dar início às negociações do AE / Refer 2009.
A proposta da Empresa foi a seguinte:
Diuturnidades 22,48, subsídio de refeição 6,89, prémio de exploração/produtividade 4,37.
Deslocações Claus 33 nº2 e 3 = 6,00 (+ 6-12)18,55 mais de12 horas=21,63 cláusula 33, nº 5
=5,31
Acumulações de Motorista = Ligeiros 1,89 pesados 2,42,Grua 2,42 Pernoita 10,22 prevenção 5,19
Titularidade de chefia das Estações 32,58, subsídio de turno mínimo 30,86.€
Tabela Salarial 1,9%.
A esta proposta o SIOFA disse não, pois que não está contemplado o poder de compra perdido
pelos trabalhadores nos últimos anos, lembrando à Empresa que o aumento salarial na Função
Pública foi de 2,9 % e que a seguir o exemplo dos anos anteriores teremos direito pelo menos à
mesma percentagem.
SEGURO de SAÚDE
O SIOFA, assim como todas as organizações Sindicais, deixaram bem claro à REFER que não
haverá qualquer acordo de Empresa se esta não repuser em prática aquilo que assinou livremente
com os Sindicatos no que se refere aos valores a atribuir a cada trabalhador no SEGURO DE
SAÚDE; isto é a Empresa não pode decidir unilateralmente acordos feitos com as ORTs.
Assim esperamos que na próxima reunião a realizar no dia 29/01/2009 às 11 Horas a Empresa se
apresente devidamente credenciada para repor a verdade quanto ao Seguro de Saúde e uma tabela
Salarial digna de tal nome.
CP
Até à data não foi marcada qualquer reunião, nem para o AE nem RC, lamentamos tal atitude,
mas já estamos habituados, sem mais comentários.
ADERE AO SIOFA, QUOTA ÚNICA 6,00 €
SOMOS UM SINDICATO LIVRE E INDEPENDENTE
Lisboa, 22 de Janeiro de 2009
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