SINDICATO NACIONAL
DE FERROVIÁRIOS E AFINS
Mais uma vez o chico espertismo de alguns chega longe demais.
Na tentativa de justificar o injustificável uma determinada estrutura que se julga dona da
representatividade de todos lança um comunicado à década de 80 onde em vez de dizer porque segue
o seu caminho sozinha, ataca de forma baixa as estruturas que marcaram uma greve no dia 7 de
dezembro.
Essa estrutura que esteve numa plataforma com mais outras três, que subscreveu o acordo de fevereiro
e que com mais algumas esteve no processo do agente único é que quis seguir por um caminho
diferente e convocou greves sem consultar os seus parceiros, mesmo assim foi convidada a participar
por duas vezes em reuniões no sentido de haver ações conjuntas, entendeu não comparecer em
nenhuma. A estrutura segue sozinha porque quer.
Cada um é livre de escolher o caminho que quer, mas não é livre de dizer mentiras umas atrás das
outras para se justificar.
O processo na IP e na EMEF é semelhante ao da CP, os acordos onde se previam datas para a
execução das negociações não estão a ser respeitados e o bloqueio chama-se tutela das
finanças. DIA

7 É UMA GREVE DE TODOS E PARA AS 3 EMPRESAS.

Falam da IP, quando não têm lá representatividade, falam do que não sabem e atiram mentiras para o
ar, dizem:
- Que há negociações semanalmente, É MENTIRA, a última negociação foi no dia 30 de outubro, desde
aí que as negociações estão suspensas a plataforma de sindicatos fez uma greve no dia 31 desse mês
e convocou uma nova para o dia 7;
- Que as negociações na IP estão praticamente finalizadas, É MENTIRA, em 92 clausulas falta chegar a
acordo em 37, sendo que não há acordo em nenhuma clausula de expressão pecuniária, falta também
negociar todas as clausulas apresentadas pela plataforma;
- Que falta apenas enquadrar os trabalhadores da função publica da IP nas novas tabelas, É MENTIRA,
SÃO DUAS MENTIRAS, os trabalhadores em regime de funções publicas e os trabalhadores em
requisição e destacamento na IP para serem enquadrados nas tabelas têm que ser abrangidos pelo
Acordo Coletivo de Trabalho, algo que ainda não aconteceu;
O REGULAMENTO DE CARREIRAS NA IP AINDA NÃO COMEÇOU A SER NEGOCIADO.
- O que está em causa é a utilização dos trabalhadores da CP para concluir o processo na IP, como dito
em cima o processo é semelhante, É IGNORANCIA, são os mesmos problemas, as mesmas
dificuldades e os mesmos negociadores na CP, na IP e na EMEF:
- Que as greves são de centrais sindicais, É MENTIRA, É DESONESTO, querer colar política mais uma
vez para se justificarem…só 3 estruturas na CP estão ligadas a centrais e na IP são 5.
- Que os funcionários públicos são o motivo da greve, É MENTIRA, esses trabalhadores são
indispensáveis para que a empresa labore, mas representam pouco mais de 10% do que é o universo
IP.

Os anos passam, mas os sindicatos insistem em ficar parados no tempo, não são
capazes de se renovarem e em produzir, em vez disso preferem guerrear uns com os
outros, apostar na calunia e na mentira.
O SINFA não podia deixar passar este rol de mentiras, lamenta a atitude de quem se
julga dono de tudo, a mentira e a calunia não resolvem os problemas dos trabalhadores.
Sinfa, 5 de dezembro de 2018

