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CIRCULAR Nº 02/2009

COMPANHEIROS DA MRS
Os reflexos da crise chegaram com força na MRS
O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, conforme divulgado no jornal o trilho do mês
passado, tem acompanhado de perto todas as medidas que a empresa tem tomado no
sentido de minimizar os impactos da crise, bem como, evitar demissões.
Ao tomarmos conhecimento da situação da empresa, naquela ocasião, com a redução de
transporte de cargas, o Presidente do Sindicato entrou em contato com a direção da MRS,
no sentido de conhecermos os caminhos que a empresa estaria tomando para enfrentar a
crise, colocando-se a disposição para apresentar sugestões, principalmente as que
pudessem evitar demissões.
Ocorre que, hoje, tomamos conhecimentos, através da mídia que, a MRS anunciou a
demissão de 200 colaboradores (5% do quadro de pessoal), devido a queda no transporte
(40%), e que, estes empregados deveriam ser dispensados, pois estavam ociosos,
aumentando, ainda mais, o impacto da crise na empresa.
Após tomar conhecimento da decisão da empresa, o Presidente do Sindicato entrou em
contato com a MRS, para entender o reflexo desta decisão para os colaboradores lotados
em São Paulo. Foi informado que, devido à demanda por transporte de cargas, em São
Paulo, ainda estar em patamares razoáveis, o percentual de colaboradores a serem
demitidos seria bem menor do que os 5%. A quantidade efetiva de colaboradores demitidos
em São Paulo foi 08 (oito), segundo a MRS, sendo que, neste total, estão incluídos os que
desejavam ser dispensados e os já aposentados.

O Sindicato está encaminhando ofício à
direção da MRS, repudiando as demissões
ocorridas e solicitando imediata reunião,
com o intuito de discutirmos outras maneiras
de enfrentarmos a crise, sem demissões.
Sem mais,

São Paulo 20 de Janeiro de 2.009.

