Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo
Praça Alfredo Issa, no 48

Centro

19o e 20o Andares

CEP 01033-906 - São Paulo - SP

Fones: Secretaria 3328-6088 - Jurídico 3328-6070 - Site: www.stefsp.org.br - E-mail: stefsp@stefsp.org.br

CIRCULAR Nº 07/2009

Aos companheiros da MRS
TURNO FIXO
Antes da implantação do turno fixo o Sindicato enviou documento, a empresa, solicitando que não
fizesse as mudanças antes de uma negociação. Queríamos negociar uma compensação financeira
e uma escala melhor, além de um prazo maior para implantar a modificação. A empresa foi radical e
não concordou. Depois da fixação dos turnos, realizamos duas reuniões para conversar com a
empresa sobre os enormes prejuízos que essa mudança traria para os funcionários, tanto financeira
como o enorme desgaste físico, com a escala de seis dias.
A empresa alegou que precisava de um tempo para confirmar se a implantação do turno fixo daria
certo ou não, e pediu um prazo de 90 dias.
Em contato com a direção da empresa nesta data, 30/04, o Sindicato solicitou antecipação imediata
das negociações, devido ao grande descontentamento dos funcionários ao receber o salário deste
mês. A MRS assumiu o compromisso de, até o dia 07, dar uma resposta e voltar a negociar. Antes,
fará um levantamento das perdas que os funcionários tiveram com a troca de turno, e uma pesquisa
de mercado sobre os salários praticados.
Esperamos que ela apresente uma proposta que atenda aos funcionários.
Se a empresa quer ser reconhecida, até 2010, pelo colaborador, como a melhor opção de
trabalho, tem que valorizar e remunerar melhor quem faz a empresa crescer, o trabalhador.
Não esqueça que no turno fixo seu horário de refeição é entre a 4º e 6º hora, e é de uma hora.
Não abra mão deste direito!
Lembramos que estamos em data base e aguardamos a agenda de reuniões para o inicio das
negociações do Acordo Coletivo 2009/10.

Atenção
Fique atento às convocações do Sindicato! Se a resposta da empresa não for
satisfatória para a categoria, vamos nos unir para buscarmos estas perdas.

São Paulo, 30 de Abril de 2009.
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