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Circular Nº 03/2010

Companheiros da MRS
REUNIÃO DO ACORDO COLETIVO 2010/2011
Em reunião realizada nesta data (23 de março, terça-feira), na sede do Sindicato, a empresa
apresentou sua contra proposta à nossas reivindicações. A proposta apresentada pela MRS não
atende às expectativas do trabalhador, por isso foi rejeitada. No ano passado a categoria abriu
mão de muitas reivindicações por entender que a empresa passava por uma crise, que atingiu
fortemente o setor. Mas a MRS voltou a crescer e não justifica oferecer tão pouco à categoria.
Na reunião do dia 16, o Sindicato colocou suas reivindicações, para a assinatura do ACT
2010/2011:
- Reajuste salarial baseado na média dos índices INPC, IPC e ICV, mais 5% de aumento real, em
maio de 2010, e em 2011, aplicar o que foi apurado no período, pelos mesmos índices, mais 5% de
aumento real;
- Compensação, pela assinatura do ACT válido por dois anos, no valor de R$ 1.000,00 em maio de
2010. Em maio de 2011, concessão de R$ 1.000,00, reajustado no mesmo percentual aplicado aos
salários;
- Parcela fixa do PPR, no valor de R$ 2.500,00 mais 20% de antecipação do salário base em 2010. Em
2011 o mesmo valor de R$ 2.500,00, a ser corrigido com o percentual aplicado aos salários, mais 20%
de antecipação do salário base;
- Cartão alimentação no valor de R$ 480,00 para 2010 e em 2011, reajustar o valor nos mesmo índice
do salário;
- Adicional de revezamento de 20%;
- Redução da jornada de trabalho de forma gradativa: 42 horas semanais em 2010 e 40 horas
semanais em 2011.

Veja a contra proposta da MRS:
 Reajuste salarial em maio de 2010 de 5,5% e em 2011, 5,5%, podendo voltar a
negociar caso o INPC seja maior que 5%;
 Vale alimentação de R$ 450,00 em 2010, e em 2011, passa a ser de R$ 475,20;
 Compensação pela assinatura do ACT válida por 02 anos no valor de R$1.000,00
em 2010, e em 2011, mais R$ 1.000,00;
 PPR: 20% de antecipação do salário base, em 2010 e 20% em 2011.
Devido ao impasse, a data da próxima reunião ficou em aberto, e será definida
posteriormente entre as partes.

Juntos decidiremos os rumos das negociações. Fiquem atentos
às convocações do Sindicato! Participem!
São Paulo, 23 de março de 2010.

