ACT 2018/19

02/05/2019

Assinado acordo com a MRS depois da
aprovação em assembleia
A categoria participou da assembleia que ocorreu nos dias 24 e 25 de maio, nos locais de trabalho
para apreciar e votar pela aprovação ou não da proposta da empresa para o ACT 2018/19. A
participação dos companheiros foi bem expressiva e o processo, como sempre, transparente. Em
cada local de trabalho, depois da votação, os votos eram contados e o resultado apresentados para
todos.
A proposta da MRS ficou abaixo do que a categoria aprovou em nossa pauta de reivindicações.
Mas depois do acidente da barragem em Brumadinho, a proposta inicial da MRS sofreu alteração.
Com a proposta final da MRS, o Sindicato não teve
outra alternativa a não ser levar para apreciação
da categoria, em assembleia.

O resultado da votação ficou assim:
 515 votos válidos;
 Desse total, 69,32% votaram SIM
(aprovando a proposta da MRS);
 E 30,67% votaram NÃO, rejeitando a
proposta.
Apuração da última urna, realizada em Piaçaguera

Acordo assinado
Nesta quinta-feira, dia 02 de maio, o presidente Eluiz
assinou o ACT 2018/2019, na sede do Sindicato. Veja
como ficaram as cláusulas econômicas:
 Reajuste de 2%, retroativo a novembro de
2018;
 Parcela fixa do PPR de R$ 1.000,00 na folha de
julho, com pagamento em agosto/2019;
 Cartão Alimentação e Refeição de R$ 773,76 (reajuste de 4%) retroativo a novembro
de 2018;
 Cesta de Natal de R$ 315,00 em dezembro de 2019 (reajuste de 5%);
 Auxílio Materno infantil de R$ 364,00 (reajuste de 4%) retroativo a novembro de 2018;
 Manutenção das Escalas de Maquinistas;
 Abono de R$ 1.000,00, em janeiro/20, caso o EBITDA atinja R$ 1,96 bilhão.
O novo ACT, referente à data-base 2019/20 (1º de novembro), já está se aproximando. A grande expectativa
da categoria é que a MRS atenda aos seus anseios.

PPR 2019: a próxima negociação será do PPR. Estamos aguardando a definição da agenda
de reuniões para iniciarmos os debates sobre a participação nos resultados de 2019.

