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Trabalhadores precisam de:

A administração da CP-Carga/MedRail/MedLog/MSC convidou as organizações sindicais
para uma reunião que teve como objectivo o lançamento do processo de negociação do AE
e RC, tendo sido definido reuniões semanais a partir de 17 de Junho.

A administração propôs uma única mesa de negociação, tendo o Sindicato referido que esse
não é o problema, já que, pela nossa parte iremos negociar com a administração, com as
nossas propostas, independentemente de quem estiver na reunião.

BASE DE NEGOCIAÇÃO TEM QUE SER OUTRA
A proposta da administração é a consequência do processo de privatização, já que a partir do
inicio deste ano, a empresa foi colocada com o objetivo de render muito dinheiro para a
multinacional MSC, em detrimento de qualquer estratégia nacional.

A empresa é livre de fazer qualquer proposta, mas o Sindicato só a aceita se os trabalhadores
quiserem e, por aquilo que auscultamos, os trabalhadores querem é o aumento do salário
e não o aumento do horário.

Por isso transmitimos à administração que qualquer negociação com vista ao estabelecimento
de uma nova contratação colectiva, tem que partir daquilo que são hoje as relações de
trabalho, sustentadas no AE em vigor, O DA CP, numa perspectiva de melhoria, pelo
que a nossa base de trabalho tem que ser outra, já que as propostas da administração são
um retrocesso e conduzem a uma grande redução salarial.

AUMENTO DO SALARIO E CALENDARIZAÇAO DA REDUÇAO DO HORÁRIO
O Sindicato está a preparar a contraproposta, que terá como base de partida a subida dos
actuais salários, que são os mesmos de 2009, propomos a calendarização da redução do
horário de trabalho para as 35 horas, propomos a valorização das diversas rubricas salariais
e que se estabeleça regras que não permitam a redução de postos de trabalho,
nomeadamente com o aumento de funções de algumas categorias profissionais.

O que está em vigor é o AE da CP que se manterá em vigor, pelo que, com serenidade, vamos
para o processo negocial procurando atingir as reivindicações dos trabalhadores, mas está
na capacidade destes reforçarem a sua unidade na acção, a força necessária para vencer
mais este combate.
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CARTÃO DE REFEIÇÃO, UM GRANDE NEGÓCIO PATRONAL
A administração informou os trabalhadores que irá alterar a forma de pagamento do subsidio de
refeição, deixando em aberto a possibilidade dos que não quiserem essa forma de pagamento o
declararem.

Já transmitimos à CP-Carga/MedRail/MedLog/MSC que está a violar a lei porque, a actual forma de
pagamento do subsidio de refeição é em dinheiro e qualquer alteração terá que ter a aprovação dos
trabalhadores, pelo que deverão ser aqueles que estão interessados em receber por cartão que
devem fazer a declaração.

Na propaganda, a administração teve o cuidado de referir os “benefícios” para os trabalhadores, mas
não disseram que ganham milhares de euros por mês, pelo que propusemos que, aquilo que a
CP-Carga/MedLog/MSC deixa de pagar à Segurança Social, seja incluído no vencimento de
cada trabalhador.

Vejamos este quadro que tem por base a media de 22 subsídios de refeição e 24% de IRS:

O subsidio de refeição é sujeito a descontos no valor que vai além do 4,27€ quando pago em dinheiro
e 6,83€ quando pago em cartão e em cada um dos casos, nesse valor sujeito a descontos o
trabalhador paga 11% de TSU e IRS (neste exemplo utilizamos uma media de 24%) e a administração
paga 23,75% para a Segurança Social.

Com isto o trabalhador ao final do mês recebe mais ou menos mais 19€ líquidos no valor do subsidio
de refeição, mas o patrão deixa de pagar por trabalhador à Segurança Social 13,38€ por trabalhador
e 6,6 mil euros na totalidade dos trabalhadores.

Como se pode ver este é um bom negócio
para os patrões, à custa da Segurança Social
dos trabalhadores.

Pago em dinheiro Pago com car t ão Diferença
Valor  do Sub. Refeição 6 ,86  € 6 ,86  € -  €
Par t e sujeit a a descont os 2 ,59  € 0 ,03  € 2 ,56  €-
Descont os/mês feit os  Trabalhadores
(TSU+ IRS) (1 )

19 ,94  € 0 ,16  € 19 ,78  €-

Tot al de  cont r ibuções da empresa para a
Segurança Social (TSU)

13 ,53  € 0 ,16  € 13 ,38  €-

Tot al de  cont r ibuções da empresa para a
Segurança Social (TSU) (2 )

7  307 ,69  € 84 ,65  € 7  223 ,04  €-

(1 ) 11% TSU +  24% IRS
(2 ) Na base de 540  t rabalhadores


