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AOS TRABALHADORES DO ML (C01)
Como é sabido no passado dia 07/12/2015 realizou-se uma reunião entre as orts do ML e a
Tutela, na qual o tema prioritário da reunião era a área da tracção. No entanto, o SINDEM,
alertou também para a situação na área do movimento, mais particularmente para o caso dos
A.T.s e O.C.s. Assunto esse que tomou nota o SR. Secretário de Estado.
Foi dito nesta reunião depois de ouvir as mais diversas preocupações, pelo S.E que ia
providenciar que o CA Suspende-se o que estava para implementar por mais 30 dias até
meados de janeiro e que fosse criada uma plataforma de NEGOCIAÇÃO a partir de 15 janeiro a
partir da qual se começa-se a criar compromissos de entendimento.
Infelizmente na sexta – feira seguinte um director do ML propõe um questionário na área da
DCO a tentar implementar um novo modelo de guarnecimento das Estações. O SINDEM não
concordando com isso solicitou uma Reunião urgente com este Sr. O qual nos respondeu
brevemente para uma Reunião dia 14/12/2015. No inicio desta reunião, depois de ouvir o Sr.
director defender o seu modelo de guarnecimento O SINDEM em nada se admirou. Pois mais
uma vez alguém quer fazer omeletes sem ovos, ou seja: com falta de efectivos o Sr. Director
quer que seja feito mais trabalho!
Questionado sobre vários assuntos como exemplo o plano das férias para 2016; e as rotações
do pessoal e de este afirmar que não havia reposição de efectivo, O SINDEM questionou o Sr.
director sobre o resultado da Reunião com o S.E o que depois de algumas evasivas nos disse
que sabia e que do Resultado do Tal questionário o quer que fosse só seria implementado para
finais de janeiro.
Assim parece haver um compasso de espera coincidente com aquilo que foi consensual na
Reunião com o Sr. S.Estado!?
Em seguimento no passado dia 16 ouve outra Reunião com o S.E na Pontinha, (pela 1ª vez um
S.E vem á nossa casa, algo está a mudar!) onde este quis ouvir mais pormenorizadamente os
problemas de cada área da Empresa – ML.
O SINDEM mais uma vez alertou para os problemas: na DCO, na Manutenção com Protocolos a
não serem respeitados, A listagem da mobilidade, a Denuncia do nosso AE e outros.
Problemas, que o CA fez ouvidos surdos, e que não tivemos um Presidente como interlocutor
como devia ser.
O S.E depois de tomar nota de tudo o que foi dito, responde em voz alta VAI HAVER DIÁLOGO,
pede consenso a todos e mais uma vez como na Reunião anterior afirma que esta a fazer
esforços para que a plataforma de negociação esteja pronta a 15 de janeiro para iniciar - mos o
processo de negociação.
Assim o SINDEM entende nesta conjectura que podemos aguardar mais um pouco para iniciar
- mos uma fase de resolução dos nossos problemas.
Certos de que tudo faremos para que todas as nossas preocupações possam ser resolvidas
dentro de uma negociação séria e honesta como já foi prática nesta casa ML no passado.
Juntos somos sempre mais fortes!
ADERE AO SINDEM!
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