
 

BOLETIM INFORMATIVO 

PPR 2020 – NEGOCIAÇÕES ENCERRADAS 

SINDICATO ASSINA O ACORDO DO PPR 

 

Nesta 2ª feira (24/08/2020) assinamos o PPR/2020 com a MRS Logística S.A. Esta negociação, foi 

excepcional, pois as reuniões entre Empresa e todos os Sindicatos, foram realizadas através de 

videoconferências, em decorrência da pandemia COVID 19.  

Devido à forte e inabalável união dos Sindicatos envolvidos nesta negociação, conseguimos avançar, 

melhorando a proposta inicial apresentada pela MRS, nos seguintes pontos: 

• Com o atingimento das metas, haverá o pagamento de uma premiação de 2,3 vezes o salário base 

do trabalhador.  O adicional de insalubridade e/ou periculosidade (para os trabalhadores que já o 

recebam) entrará no cálculo para pagamento (somado aos salários). 

• A parcela variável, foi aumentada de R$ 1.000,00 para R$1.100,00 

• Melhorias em alguns indicadores de metas/redutores - pontuação pelo atingimento, melhorando a 

possibilidade de uma premiação maior aos trabalhadores.  

• Leia a íntegra do ACT do PPR 2020 em nosso site: www.sindpaulista.org.br 

http://www.sindpaulista.org.br/


 

BOLETIM INFORMATIVO 
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – ACT 2020/2021 

DATA-BASE DE 1º DE NOVEMBRO 2020 

REAJUSTAMENTO SALARIAL 

 

Estamos preparando a Pauta de Reivindicações, para o novo Acordo Coletivo de Trabalho. A 

pauta, depois de aprovada pelos trabalhadores será protocolada junto à MRS – dando início às 

negociações do novo Acordo Coletivo e à Campanha Salarial 2020/2021. 

Nossa Pauta de Reivindicações será composta das Cláusulas já existentes e também, por 

novas Cláusulas sugeridas pelos Trabalhadores.  

A Empresa, nem sempre, atende nossas reivindicações (sindicatos/trabalhadores), sempre 

alegando falta de recursos e grande impacto financeiro para suportar com o atendimento da nova 

Cláusula. 

Portanto, não desanime caso sua sugestão não seja acatada e incluída neste Acordo Coletivo, 

nossa luta e permanente e incansável.  

Estamos recebendo sugestões para a formulação da Pauta, através do e-mail 

secretaria@sindpaulista.org.br  e também pelo Whatsapp do Diretor Marquetti (19) 99110-9880. 

Em breve a Pauta de Reivindicações será publicada em nosso site e divulgada para conhecimento 

e aprovação da categoria. 
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