INFORMATIVO SINDICATOS
UNIFICADO
No dia 17 de dezembro de 2019 aconteceu em Juiz de Fora a segunda reunião do
ACT-MRS 2019/2020 onde participaram os representantes da MRS e dos 5 sindicatos
(STEFBH, STEFSP, SINTEF-CL, STEFZCB e SINDIPAULISTA) que atuam nas
respectivas bases da MRS.

Iniciada a reunião as entidades sindicais reforçaram para os representantes da MRS a
necessidade de um ACT 2019-2020 com ganhos reais ou com reposição de algumas
perdas anteriores, considerando que os empregados da MRS sempre entenderam os
momentos de maior dificuldade, como por exemplo em janeiro de 2019 onde já
estavam com 4% de reajuste garantido e após o acidente de Brumadinho aprovaram
em assembleia um reajuste de 2%, além de todo empenho na redução de custo que
ajudaram a manter a estabilidade da MRS como mostram seus indicadores.

Após essas considerações iniciais os sindicatos apresentaram aos representantes da
MRS a análise sobre a Minuta do ACT 2019-2020 entregue aos sindicatos em
25/11/2019 e solicitaram:

- A manutenção da redação do ACT 2018-2019 (Com as devidas atualizações dos

valores), por entender que existem pontos divergentes na redação atual que colocam
em risco direitos/benefícios já adquirido ao longo dos anos;

- Reajuste de 4,55%, sendo 2,55% referente a reposição da inflação do período atual

mais 2,00% referente ao reajuste que foi cancelado em 2018 devido ao acidente de
Brumadinho;

- Manutenção da cláusula de alimentação para maquinista, auxiliares e inspetores na

redação do ACT 2019-2020 condicionada a uma negociação a parte que ocorrerá por
um período ainda a ser estipulado entre as partes;

- Vale alimentação/refeição no valor de R$1.000,00, assim como o ticket de natal

concedido em dezembro/2020 no valor de R$400,00;

- Parcela fixa do PPR de R$2.000,00;

- Auxílio materno infantil de R$400,00.

Os sindicatos solicitaram também a manutenção da data-base (foi aceito pela
empresa). Prorrogação do acordo vigente e a suspensão de desligamentos até o
encerramento das negociações, solicitações que serão avaliadas pela empresa e
respondidas por e-mail.
Os representantes da MRS receberam as reivindicações, fizeram suas considerações
e esclarecimentos informando que os pleitos sindicais serão levados para avaliação
interna ficando agendada a próxima reunião para o dia 09 de janeiro de 2020 às 14
horas em Juiz de Fora.

Vale lembrar que após tantas alterações na legislação trabalhista, o ACT (Acordo
Coletivo de Trabalho) é uma ferramenta importante e essencial para garantir seus
direitos. Estamos à disposição para sugestões, reclamações e esclarecimentos.
Procure seus representantes e participe!

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES

