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Não queremos ser heróis « », queremos simlow-cost

A VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS
O SNTSF/FECTRANS já reuniu com a administração da MEDWAY/MSC, tendo transmitido que
exigimos um processo negocial, cujo resultado tem que ser diferente do acto de gestão
implementadoeque “aumentou” ossalários emalgunscêntimospor dia.

Também transmitimos que há toda a disponibilidade da parte sindical para negociar e encontrar
as melhores soluções no actual contexto, mas em que os trabalhadores vejam reconhecido o
seu esforço de estarem na linha da frente, para assegurar as cadeias de fornecimento de
produtosnecessários à actividadedoPaís.

Se a administração considera que os trabalhadores são heróis, não pode depois demonstrar que
esseheroísmo vale apenas0,33€por dia, tomandopor referência de umsalário demil euros.

VAMOS PROSSEGUIR COM LUTA

Dia 25 de Fevereiro, pelas 10h30m –

deslocação de dirigentes e activistas

sindicais, à porta da sede da MEDWAY, para

fazer a entrega dos postais, como forma de

demonstrar que os trabalhadores não aceitam

a posição unilateral da administração.

Porque não baixamos os braços na defesa dos
interesses de classe dos trabalhadores da
MEDWAY/MSC, vamos dar seguimento às formas
de luta propostas e assim:

Dia 3 de Março GREVE– de 24 horas

É altura de também os trabalhadores tomarem nas
suas mãos a luta pela melhoria das suas
condições de trabalho.

ESTÁ NAS MÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
EVITAR O CONFLITO

A COVID 19 não pode ser o argumento para

tudo quando se trata de reivindicações e

direitos dos trabalhadores e por isso, a

administração só tem um caminho, abrir a

negociação e procurar soluções que

s i gn i �quem me lho r i a dos sa l á r i os ,

remunerações e direitos daqueles que são o

elemento central para o funcionamento da

MEDWAY/MSC – os trabalhadores!!

O accionista pode até ter muito dinheiro, mas

se não tiver os trabalhadores a empresa não

funciona.

SINDICALIZA-T E

O SNTSF está na linha da frente na defesa dos interesses
de classe dos trabalhadores da MEDWAY/MSC

Está nas tuas mãos a valorização dos salários e das
condições de trabalho

VAMOS À LUTA


