
 

INFORMATIVO SINDICATOS  UNIFICADOS            08/09/2020 

 

 

 

 

 

COMPENSAÇÃO FESTA FINAL DE ANO 

TICKET EXTRA   
 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 

Em 04/09/2020, os representantes sindicais das 5 entidades (SINTEF-CL, STEFZCB, SINDPAULISTA, STEFBH e STEFSP) 

que atuam em suas respectivas bases dentro da MRS, entraram em contato com a empresa, via e-mail, solicitando a 

atenção para uma demanda crítica, urgente e extremamente necessária para os trabalhadores.   

Desde março/2020 estamos convivendo com essa pandemia, sabemos que não é fácil para a empresa e muito menos 

para os trabalhadores que passaram a conviver com a pressão interna e externa, alguns sendo impactados com 

redução da renda e a maioria com aumento das despesas. O isolamento social trouxe um aumento considerável nas 

despesas dos trabalhadores devido a concentração da família em casa, além da elevação do preço dos alimentos e 

redução da renda daqueles que foram afastados em consequência da Covid19, perdendo a remuneração variável. 

Contrário a isso, a empresa vem mantendo a produção com despesas reduzidas, considerando a menor concentração 

de pessoas em suas instalações (redução com conservação, limpeza, água, energia elétrica e demais insumos 

necessários para o trabalho presencial), reduzido números de viagens (redução com transporte, hospedagem e 

reembolso de viagem) e contando com muita dedicação dos trabalhadores.   

Por isso consideramos justa e necessária a reconsideração do nosso pedido de um crédito extra no cartão alimentação, 

já concedido por outras empresas do mesmo setor e solicitado anteriormente, mas negado pela MRS. Esse valor que 

foi definido, após diversos pedidos dos trabalhadores, seria de R$ 300,00 (trezentos reais) referente ao momento de 

pandemia e R$ 200,00 (duzentos reais) em compensação ao cancelamento da festa de final de ano, totalizando o valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais).   

Nessa última solicitação feita à MRS, solicitamos que compreendam a necessidade dos trabalhadores e reconheçam o 

esforço e dedicação de cada um.  

Estamos aguardando a resposta, que esperamos ser positiva. 

ACT 2020/2021 

Os sindicatos estão trabalhando na 

elaboração da Pauta para o ACT MRS 

2020/2021, cada um com suas demandas 

conforme necessidade local, mas com 

foco em melhor remuneração, benefícios 

e no bem estar do trabalhadores. 

HORAS COMPLEMENTARES 

Está garantido o retorno das horas 

complementares. Estão realizando a 

parametrização do sistema e conforme 

informações do representante da MRS, em 

breve estará em sistema. 


