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Circular Nº 009/2009

Companheiros da MRS
1ª REUNIÃO DO ACORDO COLETIVO 2009/10
Na primeira reunião, realizada em 18/05/09 (veja íntegra da Ata no verso), a MRS apresentou
sua contra proposta à nossa pauta de reivindicações. As propostas apresentadas não atendem
às expectativas do trabalhador, muito pelo contrário, caracterizam uma falta de respeito ao
ferroviário que, sempre que foi chamado para o cumprimento de metas arrojadas fixadas pela
empresa, deu sua contribuição. Sabemos que a empresa não passa por bom momento, mas
achamos que não está em situação desesperadora, como verificamos no último balanço
publicado pela empresa, 1º trimestre de 2009, que aponta lucro de R$ 99,91 milhões.

Vejam as propostas:
 Negociar o reajuste salarial em novembro de 2009, aguardando uma recuperação
do mercado, em função da crise externa, retroativo a 1º de Maio;
 Estabilidade para os funcionários de 180 dias, até negociação do reajuste;
 Reajuste no vale alimentação de 4% passando para R$ 415,92;
 Banco de horas para todos os funcionários, ou seja, ninguém vai mais receber
horas extras na empresa;
 Acabar com o turno de revezamento de 12 horas, e somente computar hora extra
após 180 horas mensais;
 Indenizar os funcionários que passaram para o turno fixo conforme o previsto na
lei (Enunciado 291 do TST).
Estaremos na próxima reunião, agendada para o dia 25/05/09, às 14:00hs., defendendo a
nossa pauta de reivindicações, aprovada pela categoria, uma vez que na contra proposta
apresentada, a MRS sequer se posicionou com relação às cláusulas novas.
Estamos dispostos a negociar, mas, banco de horas e a indenização proposta para o turno fixo
são absurdas e demonstra que a empresa somente está pensando em suprimir direitos dos
trabalhadores.

ATENÇÃO
Pela proposta da empresa, este processo de negociação vai
necessitar, e muito, da união
união de toda categoria para garantir
que, benefícios conquistados depois de anos de luta não sejam
retirados.
Fique atento e participe das convocações do Sindicato.

São Paulo, 19 de maio de 2.009.
A diretoria

