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ASSINADO ACORDO PPR 2008  MRS
No dia 11 de setembro, em Juiz de Fora, foi assinado o Acordo
do PPR 2008 da MRS Logística. Na procura de, a cada ano,
avançar nas conquistas da categoria este ano não foi diferente e
avançamos em um ponto importante, a premiação. Neste acordo
a premiação será calculada em cima de 2,5 salários mais o
adicional de periculosidade, para quem recebe. Ficou garantida
também a premiação mínima de 1 (um) salário mais adicional
de periculosidade. A premiação será paga no mês de fevereiro
de 2009, não esquecendo que já foi adiantado 20% do salário
que será descontado. A empresa, na primeira reunião, como
sempre, apresentou proposta com indicadores e metas que a
comissão (formada por 4 membros eleitos pelos funcionários e 4
representantes dos sindicatos) entendeu ser difícil de atingir. Os
diretores do Sindicato de São Paulo Valdir e Jadir, juntamente com
a comissão, apresentaram várias mudanças, como aumento da premiação, eliminar indicadores e redução

O prêmio de cada empregado poderá ser aumentado em até 25% do valor obtido na apuração de todos
os indicadores, em decorrência do resultado da taxa de gravidade média de acidentes de trabalho de sua
respectiva gerência (veja no verso o acompanhamento da taxa de gravidade), resumindo, se na gerência não
houver acidente de trabalho o prêmio do empregado será maior. Somente a Gerência de Pátios e Terminais
Baixada está, até agosto, com premiação zero neste indicador, mas que pode ser revertido caso não haja
mais nenhum acidente. As outras gerências até o mês de agosto não registraram acidentes. Trabalhe com
segurança, cumpra os procedimentos, pois eles são feitos pensando na sua segurança e do tráfego.
Use e abuse das comunicações de risco e caso a empresa não tome providência, denuncie ao diretor
do Sindicato. Os Diretores do Sindicato, em conjunto com o Gerente Corporativo do núcleo de São Paulo,
João Paulo dos Santos, e demais gerentes, estarão fazendo vistorias em todos os locais de trabalho para
idealizar planos de ação para acabar com as condições inseguras e melhorar os ambientes de trabalho.

Veja como está o acompanhamento de todas as metas até o mês de agosto:

Obs: Ficou consignado na ata de assinatura do Acordo do PPR que, para o ano
que vem, queremos estabilidade para os membros eleitos como representantes dos
empregados e que a premiação do PPR 2009 seja calculada em cima de 4 salários.

No nosso site:

www.stefsp.org.br ,
você terá acesso ao Acordo na íntegra, além do
acompanhamento dos indicadores atualizado todo mês.

