CIRCULAR Nº 17/2016

Funcionários da MRS

ASSEMBLEIA DIAS 19 E 20
DE DEZEMBRO
A categoria vai decidir o futuro do Acordo Coletivo 2016/2017
O sindicato realizará assembleia nos dias 19 e 20 de dezembro, quando será
apresentada a última proposta da MRS relativa à data base 1º de novembro/2016.
Depois de várias rodadas de negociação, no dia 1º de dezembro a empresa
apresentou o que seria sua proposta final.
Depois de avaliar a proposta, a diretoria do sindicato concluiu que a MRS poderia
evoluir mais nas cláusulas econômicas e a proposta foi recusada.
Outras tentativas de melhorar a proposta foram feitas, através de negociação entre o
presidente Eluiz e representantes da MRS. Ao final a empresa avançou o item relativo
ao reajuste, que ficou em 8%, mas não será parcelado e sim aplicado integralmente
partir de 1º de novembro.

Veja como ficou a proposta final que será apresentada na assembleia:
 Reajuste de 8% a partir de 1º de novembro;
 Vale alimentação a partir de novembro de 2016 de R$ 687,12 e a partir
de fevereiro de 2017 de R$ 720,00;
 Crédito de R$ 400,00 no cartão alimentação à título de cesta de natal;
 Parcela fixa do PPR de R$ 1.000,00 em julho de 2017;
 Auxilio Materno Infantil de R$ 300,00 a partir de novembro de 2016;
 Garantia de manutenção das escalas do pessoal de operação de trem
e da eletroeletrônica.

AGORA É HORA DA CATEGORIA DECIDIR.
ESTAREMOS EM TODOS OS LOCAIS DE
TRABALHO PARA DAR OPORTUNIDADE DE
CADA UM EXPRESSAR A SUA VONTADE.
PARTICIPE!

A assembleia será realizada, nos dias 19 e 20 de dezembro de 2016, através de
urnas itinerantes nos locais de trabalho. A cédula de votação não é nominal e
todos terão toda a privacidade para votar.
Veja os locais que você poderá votar:
BAIXADA SANTISTA:
2 Urnas itinerantes

Santos, Piaçaguera e Raiz da 19 e 20 de dezembro de
Serra
2016.

PLANALTO
1 Urna itinerante
1 Urna itinerante
1 Urna itinerante
1 Urna itinerante

Jundiaí.
Utinga, Ipiranga e Lapa
Campo Grande e Rio
Grande da Serra
Paranapiacaba

19 e 20 de dezembro de 2016.

ATENÇÃO: PARA VOTAR É PRECISO APRESENTAR O CRACHÁ DA EMPRESA.

A apuração dos votos será feita no dia 20 de
dezembro de 2016, às 19:00 horas, na sede central
do sindicato, localizado na Praça Alfredo Issa, 48 20° andar - Bairro Santa Efigênia – São Paulo.
TODOS PODEM PARTICIPAR DA APURAÇÃO

São Paulo, 15 de dezembro de 2016.

