MRS- ACT 2016/17

11/11/2016

Sindicato defende reposição de 30 meses
e demais reinvindicações da pauta
A segunda reunião para o ACT 2016/17, da nova
data base (novembro), trouxe representantes da
MRS
de
mãos
vazias,
esperando
uma
contraproposta dos sindicatos de São Paulo e da
Paulista.
O Sindicato de São Paulo reafirmou sua posição,
defende as reivindicações da pauta, construída em
assembleia com a categoria.
Sabendo que a empresa tem perspectivas positivas
para o próximo ano, o sindicato acredita que o
momento é de total condição da contrapartida pelo
sacrifício que a categoria já fez nesses 30 meses.

Defendemos:











Reajuste salarial: acumulado dos últimos 30 meses de 22,18% (INPC);
Ticket alimentação/refeição de R$840,00, auxílio materno infantil de R$450,00 e demais
cláusulas econômicas nos valores apresentados na pauta;
Concessão de lanche para todos os setores, inclusive via permanente;
Garantia da manutenção das escalas;
Concessão do intervalo intrajornada aos agentes de estação, manobradores e operadores
de escala, que não vem sendo concedido ou o pagamento do intervalo não usufruído;
Manutenção da cláusula que prevê o adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro
nos termos do acordo anterior;
Com relação ao aviso de crédito o sindicato solicita que seja permitido ao empregado
consultar e imprimir seu contracheque nas dependências da empresa, conforme previsto no
ACT anterior;
Remunerar com o adicional a todos os empregados que atuam como monitor;
Assistência Jurídica: o sindicato solicita que a empresa informe ao empregado que antes de
ser inquirido, ele poderá solicitar ao sindicato a designação de assistente para acompanhar
o processo ou para acompanhá-lo quando convocado a prestar depoimento para apuração
de responsabilidade funcional.

A próxima reunião não foi agendada! A MRS se dispôs a avaliar todas as reivindicações da
categoria e apresentar uma posição na nova rodada de negociações!

A CATEGORIA DEFENDE SUA VALORIZAÇÃO.
Os ferroviários fizeram sua parte de sacrifício! É a hora da MRS reconhecer
e recompensar a todos!

