
Ficaram os trabalhadores estupefactos quando viram chegar a
sua casa uma carta dirigida aos seus �lhos, com um elogio aos
seus pais, trabalhadores da MEDWAY/MSC, considerando-os
uns heróis.

Certamente que os trabalhadores lamentam que só os
considerem heróis neste período de pandemia, quando sem eles
e elas, esta empresa não existia. Sim são heróis todos os dias
com ou sem pandemia e que a mesma administração que nega
discutir o aumento dos seus salários, gaste 0,53€ numa carta,
valor que é superior diário do seu acto de gestão. A maioria dos
trabalhadores receberá por dia, menos que este valor!

Mas os trabalhadores preferem acima de tudo serem
reconhecidos através da digni�cação das suas condições de vida
e trabalho e, por isso, exigem que o seu salário seja aumentado,
no quadro de discussão das propostas da sua organização de
classe.

Certamente que os �lhos dos trabalhadores e trabalhadoras vão reconhecer que os seus pais
são heróis, porque continuam a trabalhar com o mesmo empenho e dignidade, mesmo
quando a administração lhes nega a valorização do trabalho e dos trabalhadores.
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HERÓIS SEM AUMENTO DE SALÁRIO

REUNIÃO DIA 10 FEVEREIRO

É claro que vamos estar presentes na reunião para
dizer à administração que:
� Tem que cumprir uma obrigação legal e con-

tratual, proceder por via da negociação colec-
tiva;

� Não ignoramos que há dificuldades no País e
no Mundo, mas a MEDWAY/MSC tem estado na
linha da frente, com os seus trabalhadores
expostos, mas empenhados;

Perante a reacção do SNTSF/FECTRANS a admi-
nistração da MEDWAY/MSC marcou uma reunião
(por videoconferência) para o próximo dia 10, às 10
horas.

� Se considera heróis quem trabalha na
MEDWAY/MSC, então a melhor medalha que
lhes pode dar, é a negociação da valorização
das suas condições de vida e trabalho.

� Não aceitamos o discurso da culpa da pande-
mia, porque a empresa devido ao empenho
dos seus trabalhadores continua a funcionar e
a administração publicita a ampliação da acti-
vidade no País e fora;

PROPOSTA DE LUTA – 3 DE MARÇO

E nesse sentido, propomos a todos os tra-
balhadores, para a partir de cada local de
trabalho, se discuta a realização de uma
greve de 24 horas, no próximo dia 3 de
Março de 2021, em defesa de:

Se da parte da administração for o de falar das
dificuldades dos donos da empresa, como fez
com outros conforme divulgou através de um
comunicado, sem se disponibilizar para discu-
tir as necessidades dos trabalhadores, fica já
pré-avisada que iremos desencadear formas
de luta.

� Aumento para as 14 horas do intervalo
entre dois períodos de trabalho.

� Redução do horário de trabalho para 35
horas semanais/7 diárias;

� Subsídio de refeição de 10€;

� Aumento dos salários em 100€, acresci-
do de 2% por trabalhador, com um míni-
mo de 850€;

� Aumento de 1€ para as restantes remu-
nerações;

OS TRABALHADORES QUE SÃO HERÓIS, QUEREM SER RECONHECIDOS COMO TAL NO SEU SALÁRIO!



OS FILHOS DOS HERÓIS

Para nós, o nosso pai sempre foi um herói e se continuar a lutar todos os dias para melhorar as suas
condições de vida e do seu trabalho, será um enorme ORGULHO para nós, porque isso significa
também, que continua a procurar o melhor para nós.

Sim é um herói pelo esforço que faz com o salário que recebe, para nos dar as melhores condições de
vida, para que amanhã possamos ter uma vida com dignidade.

Talvez não saiba, mas com o salário que ele recebe tem que pagar as despesas normais da casa,
renda, água, luz, a alimentação, para além das despesas referentes à frequência escolar e outras
necessárias para a nossa formação.

- Têm aqui uma carta que vos é dirigida e quem vem da empresa do vosso pai.

Atónitos, ele e ela, olharam a carta com curiosidade, mas incentivados pela mãe,
abriram-na, leram com atenção e depois;

Ele – Olha e se respondêssemos a quem nos enviou a carta?

Porque isto de escrever para a administração da empresa do pai exige muita seriedade, depois de
muita discussão, de escreverem e cortarem as frases que iam formulando, lá concluíram a carta.

Exmos. Srs. administradores

Ele – Já sabíamos que o nosso pai é um herói.
Ela – Sim, mas por outras razões que não esta!

Obrigado pela carta que nos enviaram, em que consideram o nosso pai um herói, o que para nós não
é novidade, já que há muito que vemos nele um herói, diremos melhor, um super-herói.

Ela – Boa ideia, vamos fazer isso.

Os irmãos ficaram muito admirados quando a mãe chegou perto deles e lhes disse:

Certamente que este esforço seria mais facilitado se, tal como imaginamos, ele tivesse um salário
igual aos dos senhores administradores.

Sabemos que ele é um herói, porque apesar dos horários de trabalho que tem, longos e muito
variados, faz um enorme esforço para nos ver crescer e apoiar, mas mesmo assim são muitas vezes
as semanas em que ele entra quando saímos para a escola e quando regressamos já ele não está, e
folga nos dias em que nós temos actividades.

Esperamos que o vosso reconhecimento que o meu pai é um herói, se transforme também numa
melhoria do seu vencimento para que diminua o esforço que faz para que cresçamos com dignidade e
que tenha mais tempo para estar connosco.

Cumprimentos

Os filhos de um herói da vossa empresa, que em nossa casa sempre o foi!

NOTA: este texto é apenas �cção, qualquer semelhança com a realidade é
mera coincidência.

Renovando o obrigado pela carta, dizemos que há muito que sabemos que temos um herói em
casa, o que os senhores administradores só reconheceram agora que ele trabalha na vossa
empresa.

VAMOS À LUTA - SINDICALIZA-T E!

O SNTSF/FECTRANS está na linha da frente na defesa dos
direitos e interesses de classe dos trabalhadores da

MEDWAY/MSC


