10 de Agosto/2021

A

reunião entre o SINDICATO e a MRN
na manhã de hoje, 10 de agosto,
conseguiu um avanço histórico,
que nos permitirá levar para
ASSEMBLEIA GERAL uma proposta
importante para deliberação dos
trabalhadores.
Após a última reunião, em que a
MRN já havia apresentado sua
proposta de reajuste salarial e do piso da
categoria, ficaram três pendências que o
Sindicato exigiu da empresa, todas
relacionada ao valor do cartão alimentação
e forma de pagamento da cesta natalina.
A resposta na reunião de hoje foi muito
positiva, com a proposta de 10% no valor do
cartão alimentação a partir de 1º de maio de
2021, depois de já ter concedido um reajuste
de 5,45% em 1º de janeiro também deste ano.
Com isto, o valor do cartão evoluiu 16%,
passando de R$ 472,91, em dezembro de 2020,
para R$ 548,56 a partir 1º de maio deste ano.
As diferenças do cartão alimentação, de maio a
julho/2021, serão creditadas em agosto/21, caso
tenha tempo hábil com eventual aprovação do
acordo, ou em setembro/2021.
Tivemos também o avanço nas negociações
com a concessão do Cartão Alimentação para
demitidos pela empresa no mês do desligamento,
sem que haja pedido de demissão pelo
trabalhador ou que a mesma não ocorra por justa
causa.
Conseguimos ainda que os trabalhadores
passem a ter a opção de receberem a cesta

natalina em dinheiro, sendo que a
empresa divulgará a data máxima para
que o trabalho confirme sua opção.
As demais cláusulas da proposta
apresentada pela empresa como
“final” são as divulgadas em nosso
último boletim:
1) Reajuste salarial de 7,59%
nos salários até o nível GS23 a
partir de 1º de maio, com as
diferenças sendo pagas junto com
os salários de agosto;
2) Ampliação do recolhimento
de contribuição previdenciária de 24
meses para 36 meses para os
trabalhadores acima de, pelo
menos, 7 anos de empresa, que
estejam prestes a se aposentarem e
que se desliguem sem justa causa;
3)
Manutenção de todas as
demais cláusulas que estabelecem os direitos
nos acordos coletivos anteriores;
O Sindicato convocará ASSEMBLEIA GERAL
dos trabalhadores na MRN para os próximos dias
18 e 19 de agosto (quarta e quinta-feira), que
será realizada de forma virtual, com votação da
proposta on line.
Na assembleia, a categoria deliberará ainda o
desconto da cota negocial dos trabalhadores
NÃO SÓCIOS, de 5% sobre o salário base,
limitada ao valor de R$ 150,00.
O Sindicato editará boletim, orientando o
procedimento para a participação de todos na
assembleia geral.

