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INFORMAÇÃO (23)
No passado dia 14/06 realizou-se a 6º reunião do Regulamento Carreiras por solicitação
dos sindicatos subscritores da contraproposta conjunta de resposta á proposta do CA.
Nesta reunião e depois de alguns pontos prévios em que o Sindem questionou a
representante do CA da nossa discordância em que uma empresa externa venha fazer o
trabalho que sempre foi feito pelos nossos colegas nos comboios (afixar autocolantes),
que estão devidamente credenciados!?
E para quando a entrada do 10º elemento para a manutenção!?
Nos eventos especiais (Festas de Santo António de Lisboa) não concordamos com o
numero reduzido de trabalhadores de piquete afetos a este evento.
Por fim quando o agendamento da reunião do AE I uma vez que já saiu o DLEO e o PAO?
queremos negociar aumentos salariais!
Quanto a primeira questão foi no dito pelo CA que foi pontual por não ter sido possível
doutra forma nestes últimos sete meses???!!!??? o 10 elemento vai entrar a 2 de julho;
em relação aos piquetes de manutenção ficou de averiguar o que se passou, e á ultima
ficou por agendar brevemente reunião para o AE I.
Sobre o Regulamento de Carreiras foi lida a contraproposta elaborada conjuntamente
com todos os sindicatos subscritores da mesma, depois de três reuniões conjuntas em
que cada sindicato deu o seu contributo, foi entregue em mão á responsável pelo CA para
análise e posterior reunião.
Não ficou agendada reunião, para nesta semana conjuntamente com a agenda do CA
encontrar data.
O Sindem irá como sempre defender todas as categorias profissionais do ML por igual não
esquecendo nenhuma.
Esta contraproposta não foi fácil a sua elaboração sem tirar mérito a nenhum dos
intervenientes, mas é uma prova que as organizações podem funcionar em conjunto
unindo todos os trabalhadores desta empresa tornando-nos muito mais fortes!
Nesta negociação como em todas as outras os trabalhadores terão sempre a ultima
palavra!
JUNTOS SEREMOS SEMPRE MAIS FORTES!
ADERE AO SINDEM!
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