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MRS faz proposta abaixo do que foi acordado no ano passado
Segundo a empresa “o país vai entrar em crise”
A 1ª reunião de negociação aconteceu em Juiz de fora, no dia
15 de maio, com a presença de todos os Sindicatos. Segundo
a MRS o país está prestes a entrar em crise e, devido às
incertezas do mercado, sua proposta para o Acordo Coletivo
vem com reajuste abaixo da inflação e sem atender as
reivindicações da pauta apresentada pela categoria. O
discurso não muda; em toda negociação a direção da MRS
usa esse argumento das incertezas do mercado. Mas desta
vez ela perdeu o bom senso.
O ANO COMEÇOU BEM PARA A MRS

No primeiro trimestre de 2014 a empresa bateu dois recordes: registrou lucro
líquido de R$ 71,9 milhões, 14,9% a mais que o mesmo trimestre de 2013, e o
volume total transportado foi de 36,2 milhões de toneladas, recorde para um
primeiro trimestre.
COBRANÇA

Cada dia é maior a cobrança em cima dos funcionários para que a empresa
atinja as metas. Os recordes do primeiro trimestre mostram que os funcionários estão fazendo
sua parte; e a contrapartida da empresa?
MAQUINISTAS

Para os maquinistas a empresa propôs jornada de 6 horas diárias com hora extra depois da sexta
hora; mas o que a princípio parecia bom, logo é revelado: com essa escala, eles deixam de
receber o Adicional de Turno de 18%. A proposta da empresa traz também o fim das diárias, a
escala passará a ser de 06 dias e deixarão de receber refeição; o lanche será somente para o
horário noturno.

Proposta da MRS para as cláusulas econômicas:
- Aumento de 5,5% (o maior índice de inflação do período foi de 7,05%);
- Zero de aumento real;
- Cartão alimentação de R$ 570,00 (aumento de 5,5%);
- Parcela fixa de PPR de R$ 1.200,00 (no ano passado foi de R$ 1.400,00);
- Em dezembro R$ 300,00 a título de Cesta de Natal (no ano passado todos receberam R$
400,00 a mais e também a cesta de natal).

Próxima reunião dia 27 de maio em Juiz de Fora.
NÃO VAMOS CONCORDAR EM RETROCEDER EM NOSSAS CONQUISTAS.
FIQUEM ATENTOS E PARTICIPEM DAS CONVOCAÇÕES DO SINDICATO.

