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CATEGORIA APROVA ACORDO COM
MUDANÇA DE DATA BASE
Na assembleia dos dias 18 e 19 de agosto, a
categoria, através de voto secreto e por
maioria apertada, aprovou a mudança da
data-base para novembro. Os diretores
estiveram em todo o trecho com 09 urnas
espalhadas entre Santos a Jundiaí, 06 delas
nos locais de trabalho e 03 em nossas
subsedes. Foram 601 votos apurados, 335
votos pela aprovação da mudança de data
base (55,74%), 265 contrários (44,09%) e 01

voto nulo (0,17%). Os números mostram a
grande insatisfação da categoria com a
empresa. A categoria espera que na
próxima data-base a MRS apresente uma
proposta de recomposição das perdas
inflacionárias dos últimos anos, que vem
corroendo o salário do trabalhador. A
categoria não quer abono, quer reajuste,
pois é o que refletirá positivamente em
toda sua remuneração durante seu
tempo de serviço e o que mantém o
poder de compra do trabalhador.

SINDICATO ASSINA ACORDO
No dia 24 de agosto, na sede central do sindicato,
o presidente Eluiz assinou o acordo coletivo com
a mudança da data base. O acordo define tópicos
importantes como:
 Pagamento, até o dia 15 de setembro, da
indenização pela mudança da data-base no
valor de R$ 570,00 e R$ 1.200,00 da parcela fixa
do PPR;
Funcionários em Jundiaí votam sobre a
mudança da data-base. Assim como nos outros
locais, a participação foi maciça!

 Crédito extra no cartão-alimentação de
R$ 630,00 até o dia 02 de setembro;
 Prorrogação das cláusulas do ACT
2015/16 até a assinatura do novo Acordo.

Vamos voltar à mesa de negociação com o grande
propósito de lutar pela recomposição de nossas
perdas inflacionárias.
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2016/17
Devido ao curto prazo para a nova data base (dois meses), o sindicato irá reeditar a pauta anterior
com atualização das cláusulas econômicas, mas está aberto a sugestões; envie sua proposta para
o e-mail pautamrs@ferrovarios-sp.org.br, até 09/09. Em breve divulgaremos a data da
assembleia para apreciação da nova pauta.

A CATEGORIA DECIDIU PELA MUDANÇA DA DATA BASE,
MAS NÃO ABRE MÃO DO REAJUSTE EM NOVEMBRO.

