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Circular Nº 010/2009

Companheiros da MRS
2ª REUNIÃO DO ACORDO COLETIVO 2009/10
Na reunião de hoje, 26/05/09 (veja íntegra da Ata no verso), o Sindicato reafirmou sua posição
de defender a pauta de reivindicações aprovada pela categoria, enfatizando que a categoria não
pode pagar, sozinha, essa conta da crise. Enumerou os constantes recordes de produção que o
núcleo de São Paulo vem atingindo e apresentou sua posição sobre a contra proposta da MRS:
 Retorno da escala de revezamento, ou adicional de turno mais uma indenização
compensatória;
 Parcela fixa do PPR no valor de R$ 2.500,00 (pedido da nossa pauta);
 Adiantamento de 20% do salário a titulo antecipação da parcela variável do PPR;
 Estender a garantia de manutenção do nível de emprego até 30/04/2010;
 O adiamento das discussões do índice de reajuste para novembro vai depender
do conjunto das propostas econômicas a serem apresentadas pela empresa.
O Sindicato ressaltou que, na próxima reunião, irá colocar em discussão todas as
cláusulas que sofreram alterações e as cláusulas novas da pauta de reivindicações.

A terceira reunião foi agendada para o dia 03/06/09, às 10:00hs.
A posição da MRS é não discutir o retorno da escala de revezamento. O Sindicato
defende uma mudança na escala atual, de modo a minimizar a sobrecarga de trabalho
que a categoria vem enfrentado, causada, também, pela falta de mão de obra em muitos
setores. A empresa ficou de dar uma posição sobre as nossas reivindicações na próxima
reunião.

ATENÇÃO

As conquistas vão depender da nossa mobilização.
Juntos decidiremos os rumos das negociações! Fique
atento e participe das convocações do Sindicato.
São Paulo, 26 de maio de 2009

