SNTSF

Sindicato Nacional dos Trabalhadores
do Sector Ferroviário

aos ferroviários da

MEDWAY/MSC

vontade de ferro - via do futuro
comunicado nº 04/2019 de 6 de Dezembro

já com meses de atraso no::

AUMENTO DOS SALÁRIOS
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Porto
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Vieira, 195
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Coimbra
R. Mário Pais, 28- 2º
Apartado 303
3000-268 Coimbra
Entroncamento
Rua Abílio César
Afonso, 23 r/c
2330-096
Entroncamento
Barreiro
Rua Almirante
Reis, 68
2830-326 Barreiro
Se quiser receber
informação do
sindicato por
email, inscrevase em:
www.sntsf.pt

Nos termos do Acordo de Empresa – AE da
MEDWAY/MSC, os trabalhadores têm direito
a novos salários (tabelas e restantes
cláusulas de expressão pecuniária), que nos
pressupostos da negociação de 2018, são
devidos desde Setembro, mas até hoje não se
conhece a contraproposta da administração à
proposta que o SNTSF/FECTRANS entregou
no passado dia 4 de Outubro.
Como já divulgámos, a proposta entregue é
de:

Ü Tabela salarial – aumento de
100€;
Ü Refeição – 10€;
Ü Ajudas de custo e diuturnidades
– aumento de 1€

ADMINISTRAÇÃO NÃO RESPEITA
PRAZOS - Nos termos do AE e da lei, a
administração tinha 30 dias para responder à
proposta e iniciar as negociações, mas pelos
vistos a vontade de aumentar os salários não
é muita.

Finalmente foi marcada para o próximo
dia 10, às 11,30h, a reunião em que a
administração da MEDWAY/MSC diz
que vai apresentar a sua
contraproposta e os respectivos
fundamentos.

CERTAMENTE TEREMOS QUE
AGIR - Mas se da parte da administração
vier uma proposta que não corresponda a
uma valorização dos salários, serão os
trabalhadores, com a sua a mobilização e luta,
o elemento fundamental para a alterar.
Em todo este processo, será a administração
que escolherá se quer um conﬂito laboral, que
não desejamos, mas não tememos sempre
que estejam em causa a defesa dos
interesses de classe dos trabalhadores.
Os trabalhadores precisam de ver o seu
salário valorizado e o SNTSF/FECTRANS,
enquanto a organização sindical de classe
dos trabalhadores da MEDWAY/MSC, tudo
fará para que haja mobilização e luta para que
isso aconteça.

CUMPRIMENTO DO AE
No AE as partes têm obrigações e à empresa compete dar a conhecer aos trabalhadores, a
avaliação para efeitos de progressão na carreira.
Apesar de insistirmos que já estão atrasados, esta situação continua em falta, pelo que neste
momento a administração está em incumprimento, o que não é aceitável.

ﬁliado

O que é devido ao trabalhador deve ser pago a tempo e horas, porque quando há algum
incumprimento destes, a administração não deixa de assumir os mecanismos para “castigar” os
infractores.
Será que temos também que desencadear uma forma de “castigo” à administração?
O SNTSF, o Sindicato da FECTRANS/CGTP-IN na
MEDWAY/MSC, é a organização sindical de classe de
TODOS os ferroviários, independentemente da proﬁssão

SINDICALIZA-TE

