ACT 2016 – reunião de negociação

02/12/16

MRS avança, mas proposta continua
abaixo do que a categoria espera
A reunião realizada na quinta-feira, dia 01/12, foi longa. A MRS trouxe proposta que melhora
algumas cláusulas econômicas, mas manteve o percentual anterior para o reajuste salarial. Sua
proposta veio em forma de um pacotão, sobre o qual ela impôs: ou se aceita tudo ou nada!!

Veja itens da proposta da MRS


Reajuste em duas parcelas: 5% retroativo a 01 novembro e 3% em 01
janeiro, a ser aplicado sobre o salário de outubro (totalizando 8% de
reajuste);



Parcela fixa do PPR 2017 de R$1.000,00, com pagamento para julho/2017;



Tíquete extra de R$ 400,00, em dezembro;



Tíquete de R$ 687,12 nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Novo
reajuste em fevereiro, passando a R$ 720,00;



Diária de maquinista a R$ 38,00 a partir de dezembro;



Auxilio materno-infantil de R$ 300,00, retroativo a novembro;



A proposta prevê a renovação das demais cláusulas do ACT vigente.

O Sindicato apresentou várias opções para melhorar o reajuste, buscando um consenso. A grande
preocupação é a manutenção do poder de compra do trabalhador. E defendeu a seguinte
contraproposta:


5% de reajuste retroativo a novembro, mais 3,5% em janeiro, o que reporia
a inflação dos últimos 12 meses. E ainda mais 2,67% a ser pago na vigência
desse acordo coletivo, totalizando a inflação dos últimos 18 meses;



Valor da parcela fixa do PPR de R$ 1.500,00.

A direção da MRS afirmou que o pacote é sua proposta final, pois “está no limite de sua
capacidade financeira”. Para o Sindicato há um desinteresse por parte da empresa, além de
tentar seguir desvalorizado o trabalhador, pois, os seus resultados em transporte de carga
estão em linha crescente, assim como o lucro líquido. Em 2015, nos primeiros 09 meses, a
MRS alcançou 203 milhões. Agora, em 2016, nos primeiros 09 meses, saltou para 363
milhões (um aumento de 78,4%).

Diante do impasse, o Sindicato irá ouvir a categoria para definir sobre os
rumos dessa negociação. Aguardem convocação do sindicato!

