ACT 2018/2019 - RETOMADA DAS NEGOCIAÇÕES

DATA-BASE DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018

No mês de fevereiro, a MRS solicitou aos Sindicatos, a suspensão das negociações do
acordo coletivo por 90 dias, em decorrência da queda da barragem em Brumadinho (MG).

Em respeito a todos, que de forma direta ou indireta, foram atingidos pela tragédia, os
Sindicatos prontamente concordaram com a suspensão das negociações.

Nesta quinta-feira, dia 11 de abril, retomamos as negociações para o fechamento do acordo
coletivo de trabalho com a MRS em reunião realizada em Juiz de Fora (MG).

Os representantes da Empresa expuseram aos dirigentes sindicais, uma situação de total
incerteza, discorrendo sobre as consequências e os fortes impactos na produção da MRS,
devido a paralisação de várias minas de minério em Minas Gerais, com queda substancial
no transporte ferroviário.

Solicitamos da MRS, que neste ACT, constasse uma garantia compensatória para as
próximas 2 datas-bases, com aplicação de aumento real de mais 1% sobre a inflação em
cada período.

A Empresa, em decorrência de seu limite e capacidade econômico-financeira, não assumiu
nenhum compromisso futuro, ficando a discussão deste 2% de perdas salarias, para ser
negociado na próxima data-base em novembro de 2019.

Lembramos que a inflação para esta data-base 2018/2019, foi de 4% (quatro por cento)
calculado pelo índice INPC do IBGE, bem como, que a proposta inicial da Empresa era de
4% de reajustamento.
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RESUMO DAS PROPOSTAS:
• Reajustamento de 2% retroativos a novembro de 2018
• Abono de R$ 1.000,00 caso a MRS atinja a geração de caixa (IBITIDA) de
R$ 1,960 Bilhão em 2019 - a ser pago até o dia 31 de janeiro de 2020
• PPR 2019 - parcela fixa de R$ 1.000,00 a ser pago na folha de pagamento de julho/2019
• Vale alimentação/refeição em R$ 773,76
• Vale alimentação/refeição no mês de dezembro/2019 no valor de R$ 1.088,76
• Manutenção das demais cláusulas do ACT

Realizaremos nossas assembleias gerais extraordinárias, para apresentação, discussão e
deliberação da proposta final da MRS nos dias 16 e 17 de abril.

• Dia 16 - das 08:00 às 16:00 horas - Itirapina
• Dia 17 - das 08:00 às 16:00 horas - Pederneiras
• Dia 17 - das 08:00 às 16:00 horas - Sumaré
Confira no nosso site a íntegra da ATA da reunião e a proposta final da MRS.

Sua presença é muito importante nas assembleias. PARTICIPE!
Juntos estaremos decidindo sobre o nosso futuro.

