Circular Nº 08/2015

Maquinistas, auxiliares e inspetores da MRS
PROPOSTA DE ACORDO/ PROCESSO - HORA DE REFEIÇÃO
No ano passado o sindicato entrou com ação na justiça, buscando o pagamento retroativo da hora
de refeição e o pagamento de uma hora extra, acrescida de 50%.
A MRS paga, hoje, somente os 50% da hora. Na primeira audiência, a empresa pediu um prazo
de 60 dias, para estudar uma proposta de acordo.
Veio a primeira proposta, onde ela pagaria 50% do valor, que cada um tem direito. O Sindicato
pediu para aumentar o percentual a ser pago. Na contraproposta da MRS, ela chegou a 60%, do
valor devido. Se comprometeu a pagar o atrasado, baseado no que ela paga hoje, ou seja, 50%
da hora extra. Essa foi a proposta final!
Agora, precisamos consultar todos que estão no processo, para que cada um decida, em
formulário específico, se concorda ou não com a proposta de acordo. Para o empregado que não
concordar com o acordo, o processo continuará na justiça do trabalho até o julgamento.
O Sindicato fará atendimento em algumas subsedes, em dias e horários específicos. Estamos
convocando todos que estão qualificados no processo.
Os que não puderem comparecer nas subsedes, nos dias e horários marcados, podem procurar a
sede central. Os funcionários lotados em Manoel Feio, integrantes do processo, podem procurar
nosso diretor Caio, a partir do dia 23 de novembro de 2015. A lista com os nomes de quem está
no processo se encontra anexada a esta circular e também pode ser consultada através de nosso
site www.ferroviarios-sp.org.br
Sub sede

Dias

Horário

Ribeirão Pires
23 e 24 de novembro de Das 08:00 às 12:00 e das
Rua João Domingues de
2015
13:00 às 17:00
Oliveira, 265 - Centro
Jundiaí
Avenida Barão
Branco, 100
Santos
Rua Pará, 84
Campo Grande

do

–

rio 25 e 26 de novembro de Das 08:00 às 12:00 e das
2015
13:00 às 17:00

Bairro

24 e 25 de novembro de Das 08:00 às 12:00 e das
2015
13:00 às 17:00

É O SINDICATO BUSCANDO O
DIREITO DO TRABALHADOR
São Paulo, 10 de novembro de 2015

