25/03/2020

Fechamos nossas sedes para preservar a saúde de nossos funcionários
e associados, seguindo determinação dos órgãos de saúde. Não temos,
ainda, data para reabrirmos.
O presidente e todos os diretores continuam seu trabalho, mais do que
nunca, de fiscalizar e buscar melhorias para os trabalhadores,
principalmente neste momento tão delicado.
Estamos passando, como todos sabem, por uma Pandemia, por causa do
Covid-19, e temos que seguir todas as determinações de higienização e
precauções.
A empresa adotou várias medidas para tentar minimizar, ao máximo, os
efeitos dessa pandemia, e o sindicato, em contato com os gestores da
MRS, vem fiscalizando e propondo novas medidas:
- Estamos verificando se todos locais de trabalho têm sabão e
álcool gel;
- Solicitamos a antecipação do Cartão alimentação que foi atendido
para hoje dia 25 de março;

- Propomos à empresa o pagamento do combustível para quem
quiser ir com o seu carro ao trabalho, evitando o transporte público
(em alguns setores já está sendo feito);
- Estamos atuando para que os empregados, onde é possível, não
entrem todos no mesmo horário, para evitar aglomerações;
- Solicitamos uma maior proteção aos operadores de escala e
Agentes de Estação, devido aos testes de bafômetro, prontamente
atendida pela empresa;
- Pedimos o afastamento de funcionário, no que fomos atendidos;
- Estamos cobrando da empresa urgência na vacinação da gripe, e
colocamos à disposição nossas sedes de Santos, Ribeirão Pires e
Jundiaí, como mais opções de postos de vacinação, para que não
tenha aglomeração e que não seja cobrado, dos dependentes, a
vacina da gripe;
- Pedimos que não aconteça viagem passe em transporte público;
segundo a empresa, estão fazendo todos os esforços para que isso
não aconteça. Informou que até sexta-feira, dia 27, terá uma
resposta sobre essa demanda;
- Requisitamos da empresa um crédito extra de R$ 282,50 no Cartão
Alimentação, como fez a VLI;

Todos juntos nesse momento!! Logo vai passar!!

QUALQUER IRREGULARIDADE NO SEU SETOR, OU SE ESTÁ
NO GRUPO DE RISCO, FALE COM SEU GESTOR. SE ELE NÃO
RESOLVER PROCURE UM DIRETOR DO SINDICATO.

