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SÓ FRUTA NÃO CHEGA
É PRECISO O AUMENTO DOS SALÁRIOS TAMBÉM

A administração da MedRail/MSC informou que semanalmente vai colocar nos locais
de trabalho um cabaz de frutas “com o objectivo de estimular a qualidade de vida
dos Colaboradores e os hábitos de alimentação saudáveis”.

Quanto a isto se for acompanhado do aumento do salário será uma medida, como
outra qualquer, desde que a fruta seja de qualidade e de origem portuguesa para
ajudar ao aumento da produção nacional, mas se não se inserir numa medida vasta
de melhoria das condições de vida e de trabalho, será uma medida que só pode ser
entendida como provocação.

Os trabalhadores precisam de fruta na sua alimentação, mas precisam também
de outros produtos que se compram com o salário, que continua a ser o de
2009.

Diz-nos a historia que eram os esclavagistas que tratavam da alimentação dos
escravos, os trabalhadores da CP-Carga, agora MedRail/MSC não são escravos e
lutam por salários justos e que dignifiquem a sua condição de trabalhadores e de
seres humanos.

Como se pretende o aumento dos salários
O CAMINHO É A UNIDADE E LUTA
Na ultima reunião de negociação deixámos um conjunto de propostas, que têm que
ter resposta na próxima reunião de dia 8 de Setembro. Na eventualidade de não
obtermos qualquer resposta, só resta aos trabalhadores assumirem a luta na defesa
das suas reivindicações.

As propostas são as seguintes:
 Colocação dos trabalhadores nos índices de vencimento a que teriam direito,

caso não tivesse havido a suspensão das regras de evolução salarial prevista
no AE e RC em vigor;

 Reposição do AE nas cláusulas do pagamento do trabalho extraordinário,
trabalho em dia de descanso e feriado;

 Implementação de um aumento intercalar no salário até à conclusão do processo
de negociação da nova contratação colectiva.
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Se isto for implementado, os trabalhadores terão mais meios para escolherem a fruta
e os produtos alimentares que necessitam e de que gostam.

PRECARIEDADE LABORAL

A MedRail/MSC está a implementar um novo tipo de precariedade laboral,
contratando Ex-trabalhadores da CP-Carga, para estarem disponíveis para o
trabalho à peça e, dessa forma, desviar dinheiro que deveria ser aplicado na
promoção do trabalho com direitos.

Ao optar por esta medida a administração pretende generalizar a precariedade
laboral, porque a estes trabalhadores embora tenha a disponibilidade para o trabalho
à peça, só lhes paga quando efectuam trabalho e “despacha-os” quando não precisar
deles, mas com isso, pretende condicionar os trabalhadores efectivos na sua luta e
na conquista de melhores salários, porque talvez entenda que os trabalhadores
apenas se contentam com a fruta.

Todos os trabalhadores que ocupam postos de trabalho devem ser efectivos e, se
não são suficientes, admitam mais trabalhadores com esse vínculo laboral.
A empresa deve criar condições aos trabalhadores existentes de modo a se poderem
candidatar a outras categorias profissionais, como foi proposta do sindicato junto da
administração.

RGULAMENTO DE CONCESSÕES

Foi assinado um novo Regulamento de Concessões na CP, que se aplicaria aos
trabalhadores da CP-Carga, se o governo não tivesse oferecido esta empresa à
MSC.

Após essa assinatura, enviámos à administração um ofício onde se reclamavam
medidas para os trabalhadores da CP-Carga, hoje MedRail/MSC, que foram também
oferecidos conjuntamente com a empresa, já que estes não declararam vontade de
serem entregues à multinacional.

A administração respondeu-nos de imediato, informando que está a cumprir tudo em
relação ao direito ao transporte, situação que não colocamos em causa, mas que
queremos que seja aplicado aquilo que os trabalhadores teriam direito se
continuassem no grupo CP.
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