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CIRCULAR Nº 02/2011

COMPANHEIROS FERROVIÁRIOS DA MRS
O Acordo coletivo deste ano, 2011, já esta assinado, faltando apenas o
fechamento do índice de inflação de maio de 2010 a abril de 2011, que será
acrescido de 1% de aumento real, para correção das cláusulas econômicas. Neste
ano precisamos cobrar da empresa a implantação do Plano de Carreira para
todas as funções e mudança na escala para o pessoal que trabalha em
revezamento. Queremos uma escala mais humana. Estes são dois dos três pontos
que precisamos trabalhar. O terceiro é melhorias nos locais e na segurança do
trabalho. Para que possamos trabalhar este terceiro ponto estamos colocando
em todos os locais de trabalho caixas para que todos possam participar dando
sugestões.
Quais as mudanças que poderiam ser feitas para você desempenhar sua função
com mais qualidade e segurança?
As caixas ficarão nos locais até o dia 21 de fevereiro. Depois de lidas e filtradas,
serão discutidas nas reuniões que faremos com gerente e coordenador de cada
local.
Por isso é muito importante a participação de cada um.

PPR 2010
As metas corporativas de Janeiro a Dezembro de 2010 fecharam dentro da faixa
7, para saber o valor de seu premio é preciso saber qual o percentual de
atingimento de suas metas de equipe e usar o simulador que se encontra em
nosso site: www.ferroviarios-sp.org.br
O pagamento está previsto para o dia 21 de fevereiro.

O SINDICATO É FORTE QUANDO A
CATEGORIA PARTICIPA.
São Paulo, 20 de Janeiro de 2011.

Eluiz Alves de Matos
Presidente
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