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CIRCULAR Nº 07/2011

COMPANHEIROS FERROVIÁRIOS DA MRS
Reunião busca solucionar pendências
Apesar de neste ano não termos discussão de acordo coletivo, o Sindicato está atento as
demandas da categoria. Para tentar sanar pendências estivemos reunidos com a MRS nesta data, dia
25 de março, quando discutimos vários assuntos. A reunião contou com a presença do presidente da
MRS, Eduardo Parente, do diretor de RH, Félix, além do Carlos Alberto, de relações sindicais. O
Sindicato esteve representado pelo o presidente Eluiz e os diretores Affonso, Valdir e Cardozo.
Entre os vários assuntos discutidos destacamos:

Plano de Cargos e Salários:
Segundo a empresa está em fase final de estudos e, antes da implantação, se reunirá com o
Sindicato, no mês de abril, para apresentar o programa.

Escala dos Funcionários de Pátios e Terminais e Manutenção:
A empresa alega que foi intimada pelo Ministério Publico para acabar com as escalas de 12 horas.
O Sindicato consultou o Ministério Público do Trabalho sobre este assunto e o mesmo informou
não ser sua competência validar, ou não, determinada escala de trabalho. Informamos à MRS que a
ALL e a Vale estão praticando escala de 12 horas. A MRS ficou de analisar melhor o assunto, sobre
o qual se manifestará posteriormente.

Periculosidade / Insalubridade:
Cobramos da empresa o resultado das medições feitas pelo SESI. Segundo a MRS, onde for
constatada condição insalubre ou periculosa, ela pagará os respectivos adicionais. Será realizada
reunião em abril para MRS apresentar os locais e os funcionários que terão direito a esses
adicionais.

ADE:
Solicitamos da empresa que esta ferramenta de gestão não seja somente para promover ou
punir, mas que seja utilizada para desenvolver o colaborador. O Sindicato vai se reunir com os
responsáveis pelo programa para buscar a melhor forma de aplicação desse programa.
O Sindicato realizará reuniões com todos os gerentes e coordenadores para discutir as
sugestões colhidas nas caixas disponibilizadas ao longo do trecho. Tão logo termine as reuniões
comunicaremos os resultados à categoria.

São Paulo, 25 de março de 2011.

