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COVID–19
A Diretoria do SINDPAULISTA solidária aos funcionários, parabeniza à categoria ferroviária, pelo
grande desempenho e exemplar comportamento no enfrentamento ao COVID19 - trabalhando
diuturnamente, com orgulho e determinação, sempre para o progresso da Empresa e de nosso Pais,
pois, sendo atividade essencial, os ferroviários não podem parar.
Companheiros de nossa base sindical, após acessarem o BLOGMRS, entraram em contato com o
SINDPAULISTA e elogiaram a ação solidária praticada pela MRS, em apoio às pessoas em situação
de vulnerabilidade no combate e prevenção do COVID19.
Entre outras ações solidárias, praticadas pela MRS, cita-se doações de 15.000 cestas básicas, 250
toneladas de alimentos e 360.000 kits de higiene, para vários municípios e instituições de assistência
do Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e de São Paulo.

TÍQUETE ALIMENTAÇÃO EXTRA
O SINDPAULISTA, conjuntamente com os demais Sindicatos representativos dos ferroviários da MRS
Logística S.A. por reiteradas vezes, solicitaram à Direção da Empresa, a concessão de um CRÉDITO
EXTRA NO VALE ALIMENTAÇÃO de todos os Empregados.
As concessionárias VALE e a VLI reconheceram o trabalho dos ferroviários, e num ato de gratidão por
seus esforços e empenhos, durante a pandemia do coronavírus, concederam aos empregados,
tíquetes extras.
Infelizmente a MRS não atendeu nossa reivindicação, alegando queda na receita. Esperamos que a
Empresa reconsidere sua negativa, e conceda um crédito extra no Vale Alimentação/Refeição em
consideração e reconhecimento aos trabalhadores que mantém a empresa nos trilhos do
desenvolvimento.

HORAS COMPLEMENTARES – ESCALA 12x36
A Reforma Trabalhista, em especial as MP – Medidas Provisórias do governo Bolsonaro nesta crise
pandêmica, retiraram vários direitos conquistados pelos trabalhadores, inclusive a obrigatoriedade do
pagamento das horas complementares (feriados – horas em dobro) para quem trabalha em escala de
12x36. A MRS sem avisar os Sindicatos, cancelou o pagamento destas horas.
O SINDPAULISTA e demais Sindicatos solicitaram que a Empresa não suspenda o pagamento dessas
horas, para não haver ainda mais prejuízos aos empregados.
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13º SALÁRIO
Atendendo reivindicações sindicais, a MRS no dia 11 de maio, antecipou o pagamento da primeira
parcela do 13º salário dos empregados.

FGTS
Em relação ao recolhimento do FGTS, a MP 927/2020 permite que as empresas, suspendam o
recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio. Voltará a recolher este encargo social, a
partir do mês de julho. Em caso de demissão, recolherá imediatamente o valor total devido ao
empregado.

MAIS INFORMAÇÕES - CORONAVÍRUS
Recebemos informações de que a MRS está comprando kits de teste rápido para detecção do
coronavírus, e termômetros digitais (sem contato) para testagem dos funcionários.
• Sintomas mais comuns: Febre; tosse seca; cansaço.
• Sintomas menos comuns: dores e desconfortos; dor de
garganta; diarreia; conjuntivite; dor de cabeça; perda de
paladar ou olfato; erupção cutânea na pele ou descoloração
dos dedos das mãos ou dos pés.
• Sintomas graves: dificuldade de respirar ou falta de ar; dor
ou pressão no peito; perda de fala ou movimento.

Caso apresente sintomas, comunique a Empresa e siga as orientações médicas, para fazer o teste,
e/ou se necessário, sendo o resultado do exame de sangue positivo, o afastamento de suas funções.
A contaminação pelo coronavírus, foi reconhecida legalmente, como sendo uma doença ocupacional
– ou seja, dá aos trabalhadores, os mesmos direitos de um acidente de trabalho. Orientamos que
seja realizado a abertura da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho). Respeite e cumpra as
normas sanitárias e de higiene, use equipamentos e o distanciamento.

CUIDE-SE!

VOCÊ É MUITO IMPORTANTE PARA SUA FAMÍLIA E PARA NÓS.
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