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ACORDO COLETIVO/MRS 2008/09
AÇÃO CONJUNTA  OS QUATRO SINDICATOS SE UNEM
No dia 17/06/2008 os quatro Sindicatos (São Paulo, Central do Brasil, Lafaiete e Belo Horizonte)
estarão reunidos para tomarem uma decisão sobre os próximos passos da negociação, uma vez
que todos recusaram a proposta da MRS.
A Empresa insiste em dizer que esta é sua última proposta:
ü
ü
ü
ü

Aumento de 6,5% nos salários; (0,7% acima da inflação)
Parcela fixa do PPLR de R$ 1.500,00; (mesmo valor do ano passado)
Adiantamento de 20% do salário a titulo de PPLR; (5% a menos que o ano passado)
Aumento no cartão alimentação de R$ 360,00 para R$ 396,00.

A Empresa, neste ano, demonstra que não quer negociar. Em nossa pauta apresentamos 18
cláusulas novas e a empresa se recusou a discutilas; simplesmente disse que estavam todas
negadas.
Entre as cláusulas novas estão:
Uniformes, Prêmio de férias, Plano de cargos e salários, Adicional de dupla função, Manutenção do
nível de emprego, Comparecimento ao sindicato, Adicional de insalubridade, Adicional de risco de
vida, Adicional de periculosidade para Manobradores, Admissão de empregados, Falta por
falecimento, Normas e procedimentos, Salário substituição, Utilização de EPI, Diárias, Anuênio,
Estabilidade gestante e estabilidade do afastado por doença.
Disse ainda que não tem pressa e que podíamos marcar a próxima reunião para dezembro.
Demonstrou total descaso com a categoria.
A Empresa vem batendo recordes de produção e de lucro. Quer ser vista pelo seu colaborador, até
2010, como sua melhor opção de trabalho. Patrocina times de futebol, livros, cinema entre outros.
AGORA, ESTA NA HORA DE INVESTIR NO SEU BEM MAIS PRECIOSO: O COLABORADOR.
Nos últimos dois anos tivemos avanços em várias cláusulas. Precisamos continuar nesta mesma
trajetória. Concordando com esta proposta da empresa iremos retroceder e no próximo ano ela vai
querer diminuir, novamente... Vamos continuar nossa escalada de conquistas!
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