Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo
Praça Alfredo Issa, 48 - 19º e 20º andares - CEP: 01033-906 - Centro - São Paulo
Secretaria: 33286088/3328-6089-Jurídico:3328-6070/3328-6071 Assist. ao Ferroviário:328/6076

Circular Nº 09/2012
2ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO ACT 20122012-MRS

Sindicatos apresentam contraproposta
O Sindicato recebeu, nesta quinta-feira, em sua sede, os representantes da MRS e dos
sindicatos de Belo Horizonte e Campinas, para a segunda rodada de negociações do
ACT.
Os sindicatos apresentaram uma contraproposta conjunta com todas as cláusulas
ainda não acordadas, incluindo as econômicas e as cláusulas novas que não tiveram a
manifestação da empresa.

Contraposta
* Aumento real de 5% em 2012, mais os 6% proposto pela empresa;
* Reajuste para 2012 pelo maior índice, mais 5% de aumento real;
* Parcela fixa do PPR de R$ 2000,00 em 2012 e R$ 2500,00 em 2013;
* Vale alimentação de R$ 500,00, inclusive nas férias;
* Adicional de Turno de Revezamento de 20%;
* Adicional de Monocondução de 25%,
* Adicional de Monitoria de 30%;
* Adicional Noturno de 50%;
* Inclusão no ACT do Adicional Especial Cremalheira reajustado em 60%,
* Hora extra de 100 e 150%;
* Refeição para todos;
* Regulamentação e aumento das diárias para R$ 40,00;
* Manutenção da cláusula Cargo/Função em Extinção;
* Jornada de trabalho de 40 horas semanais;
* Validação de atestados de médicos não credenciados pelo plano de saúde da
empresa.

Os representantes da MRS se manifestarão sobre as
reivindicações apresentadas na próxima reunião, agendada
para o dia 07 de maio às 13 horas, na sede do Sindicato.

Veja no verso, íntegra da ata da reunião.
reunião.

São Paulo, 19 de abril de 2012.
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