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No dia 6 de janeiro de 2020, em Manoel Feio, os Diretores do sindicato Valdir, Gerson e Gelson se
reuniram com o Gerente de Operação de Trens, senhor Everton, e o Gerente de Pátios e Terminais,
senhor Isaac. Em pauta, as mudanças que aconteceram, e vão acontecer, nestas duas gerencias.
Mudanças sempre geram uma certa preocupação, tanto
na categoria, como também ao Sindicato. Sempre tem
questionamentos, como:
- Vai ter redução do quadro?
- Vai aumentar minhas atribuições?
Segundo a empresa não haverá nem redução no quadro
e nem aumento de atribuições.
Uma das mudanças foi com relação aos Manobradores,
que não farão mais parte da Gerencia de Pátios e
Terminais e sim da Operação de Trens. As atribuições e
salário não mudam, mas a ideia, sempre defendida pelo
sindicato, que as vagas de Auxiliares de Maquinistas
sejam preenchidas pelos manobradores.
A MRS já deixou claro, frustrando nossas expectativas, que nem sempre isso será possível e que
pode acontecer de serem preenchidas por pessoas de fora. Segundo a empresa, a mudança
também está ligada à segurança, ficando mais fácil de gerenciar estando todos juntos!
Mudanças no setor de Estação
Além do Agente de Estação haverá o Programador e o Especialista. Com isso a empresa quer dar
uma maior atenção ao cliente. Nessa nova estrutura, o Agente de Estação poderá progredir
profissionalmente, dependendo de requisitos e perfil, evoluindo a Programador e depois
Especialista.
Algumas mudanças serão gradativas, já que dependem de treinamento.
O Sindicato irá acompanhar todas essas mudanças, atestando se realmente serão benéficas aos
trabalhadores. Qualquer dúvida procure seu coordenador ou Diretor do Sindicato.

2019 FECHOU COM NÚMEROS RUINS COM RELAÇÃO À
SEGURANÇA. EM NOSSA BASE FORAM OS PIORES DA EMPRESA
PRECISAMOS MUDAR ISTO! CUMPRA À RISCA OS
PROCEDIMENTOS, NÃO CORRA. NA DÚVIDA, NÃO FAÇA.
EM 2020 TRABALHE COM MAIS ATENÇÃO, PARA SUA SEGURANÇA!

