CIRCULAR 07/2016
MRS – ACT 2016/17 - PRIMEIRA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO
No dia 07 de abril os diretores Valdir e Cardozo participaram da reunião de abertura das
negociações do Acordo Coletivo de 2016. A MRS chegou com o mesmo discurso do ano
passado. Apresentou o balanço do fechamento de 2015, expôs sobre a situação do país e
das mineradoras, falou de suas dívidas, explicando que, apesar do lucro de quase 300
milhões, a situação da empresa não é boa. Resumindo, a mesma choradeira que resultou
em um acordo coletivo, em 2015, sem reajuste. Esses argumentos, para o Sindicato, caem
por terra quando a própria empresa apresenta seus números, que não mentem:
Destaques Financeiros e Operacionais

2012

2013

2014

2015

Volume Transportado (TU milhões)

155,4

156,1

164,1

167,1

Receita Operacional Liquida (R$ milhões)

2.989,8

3.038,1 3.063,1 3.172,7

Dívida Líquida (R$ milhões)

2.280,9

2.385,1 2.696,5 2.710,6

Lucro Líquido (R$ milhões)

440,1

469,4

378,8

295,8

Veja os recordes de 2015:
• Recorde histórico mensal de volume transportado (Outubro);
• Recorde histórico trimestral de volume transportado (4T15);
• Recorde histórico anual de volume transportado (2015);
• Recorde anual no transporte de minério de ferro, 121,5 milhões de toneladas;
• Crescimento de 6,3% em Carga Geral;
• Crescimento do fluxo de transporte de contêiner de 26,7% em relação a 2014.

Enquanto isso, o colaborador amarga:
• até agora, uma inflação acumulada desde maio de 2014, em torno de 18,48%;
enfrenta aumentos que atingem seu orçamento como o aumento da conta de luz,
aumento do combustível, aumento da conta de água e outros mais.
A categoria já fez seu sacrifício em 2015. Agora é hora de a empresa retribuir valorizando
todo esforço do trabalhador. Não dá para ficar sem reajuste neste ano. Fizemos a nossa
parte e esperamos a contrapartida da empresa.

É IMPORTANTE QUE A CATEGORIA ESTEJA UNIDA
E ATENDA ÀS CONVOCAÇÕES DO SINDICATO.

ZERO NÃO!
São Paulo, 08 de abril de 2016

