CIRCULAR 011/2014

Companheiros da MRS

Fase final do ACT 2014/15
Em reunião realizada no dia 13 de agosto de 2014, na sede central do sindicato, a MRS apresentou a
minuta, com a proposta final para o Acordo Coletivo 2014/15. Apesar das várias considerações e
argumentação por parte do Sindicato a empresa não alterou sua proposta. Lembramos que as
discussões em torno deste acordo se estenderam por um longo período porque a empresa
condicionou sua assinatura ao fechamento de um acordo no processo de jornada de 6 horas de
maquinistas e auxiliares, que os sindicatos movem contra a empresa.
Desde a primeira reunião os sindicatos solicitaram da empresa adiar este assunto, com reuniões
posteriores, fora do acordo, mas ela não concordava.
Somente no dia 13 de agosto a MRS apresentou proposta para assinatura do acordo, com cláusula
estipulando prazo de 90 dias após a assinatura do ACT, para definir o processo.

Assembleias
Nos dias 19 e 20 de agosto estaremos realizando assembleias itinerantes consultando a categoria
sobre a aprovação ou não da proposta da MRS, com as opções de reajuste de 5,82% e parcela fixa
de R$ 1.400,00 ou reajuste de 6% e parcela de R$ 1.200,00.
Também será colocado em votação o item sobre a jornada de 6 horas ou 8 horas para maquinistas e
auxiliares de maquinistas.
Veja as cláusulas do ACT que dependem da definição da categoria:
- Reajuste de 5,82% com parcela fixa de PPR de R$ 1.400,00;
- Reajuste de 6% com parcela fixa de PPR de R$ 1.200,00;
- Vale alimentação de R$ 570,00, inclusive nas férias.
- R$ 300,00 a mais no vale alimentação em dezembro 2014, em substituição à cesta de natal.
- Auxilio materno infantil de R$ 253,00.
- Manutenção das escalas de 12 horas.
- Criação de comissão para discussão da escala do pessoal da Eletroeletrônica.
São Paulo, 14 de agosto de 2014.

Companheiros, a decisão final é sua. Participe da assembleia e de sua opinião!

QUEM ABDICA DE SEUS DIREITOS
NÃO MERECE TÊ-LOS!

