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2ª reunião do ACT 2016

MRS continua
falando em crise!

No dia 10 de maio de 2016, aconteceu a
2ª reunião de negociação do Acordo Coletivo
2016/17 em Juiz de Fora. A reunião começou com
a empresa falando da sua atual situação. Segundo
argumentou seus representantes, a crise no pais
tem afetado desempenho financeiro da empresa.
A conclusão, segundo a MRS, é que “diante
do quadro apresentado e somando ainda às
incertezas político-econômicas pelas quais passa
o país, a empresa enfrenta grande dificuldade de
apresentar, neste momento, uma contraproposta
econômica para a renovação do acordo coletivo”.

O sindicato está, e estará sempre, aberto a
ouvir as propostas e discuti-las. A mudança de
data base não consta da nossa pauta, portanto, só
a categoria poderá deliberar sobre essa alteração.

Resumindo, a proposta de reajuste é ZERO.
Mesmo com os argumentos apresentados pela
MRS, o Sindicato defende a reposição salarial, que
é direito garantido pela justiça.

O resultado de cada reunião será divulgado
através de boletins, na nossa página e redes sociais.
A diretoria estará por todo trecho discutindo todos
esses temas com os companheiros. O momento
requer, como sempre, a participação de todos os
trabalhadores.

A única novidade da reunião foi a proposta
de mudança da data base para novembro, mês em
que já se teria uma projeção do desempenho da
MRS neste ano.

Para mudar a data-base, é preciso que a
empresa apresente um valor de indenização e a
reposição salarial do período. Essa é a posição que
o sindicato irá defender nas próximas reuniões.
O que concluímos é que essas negociações
prometem ser longas e é preciso analisar com
cautela todas as possibilidades.

Não vamos repetir a mesma história do ano passado,
quando apenas o trabalhador deu sua cota de contribuição.

A DECISÃO FINAL SERÁ,
SEMPRE, DOS TRABALHADORES.
O SINDICATO É O REPRESENTANTE DA
VONTADE DA CATEGORIA.

