
 

Em Campinas (SP), na sede administrativa do Sindicato da Mogiana, na data de hoje, 25/01/17 - realizou-se a 

3ª reunião entre as Entidades Sindicais e RUMO S.A., dando continuidade as negociações coletivas da data-

base de 1º de janeiro de 2017. 

Considerando-se que os Sindicatos na reunião do dia 11 de janeiro ocorrida em Araraquara (SP) REJEITARAM 

a proposta da Empresa, na reunião de hoje, os representantes da RUMO  apresentaram a seguinte proposta: 

 

 Reajustamento salarial de 5% (cinco por cento) a todos os empregados da empresa, a incidir sobre os 

salários praticados em dezembro de 2016.  

 Reajuste do Ticket para $ 24,00 sendo 24 tickets mês, totalizando R$ 576,00, mantendo-se  o valor de 

desconto atual;  

 Diárias: - Maquinistas reajustar em 5% passando de R$ 40,00 para R$ 42,00 - Demais reajustar em 5% 

passando de R$ 20,00 para R$ 21,00  

 Reajuste do desconto da Assistência Médica utilizando 0 % fechado neste ACT. 

 A empresa concorda com a inclusão da Cláusula de Recusa ao Trabalho - que proporcionará aos 

empregados, recusarem a realização de serviços que ofereçam riscos a sua segurança e a de outrem. 

 Revisão da redação de todas as Cláusulas que virão a compor o novo ACT/2017 por uma Comissão 

Paritária, de forma a deixar o seu texto, o mais claro e simples possível, evitando com isso, equívocos de 

interpretação.   

 

Os Sindicatos levarão a proposta para análise e deliberação junto à categoria, divulgando oportunamente, as 

datas, locais e horários das Assembleias Gerais Extraordinárias de cada Entidade Sindical. 

 

 A 4ª REUNIÃO ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 17 DE FEVEREIRO NO SINDICATO DA PAULISTA EM 
ARARAQUARA. NESTA REUNIÃO, OS SINDICATOS, APRESENTARÃO À EMPRESA RUMO, O RESULTADO DE  
SUAS  ASSEMBLÉIAS. 
 
 

FIQUE ATENTO AOS SEUS DIREITOS, MANTENHA-SE BEM INFORMADO, PARTICIPE E INFORME-SE COM O 
SEU SINDICATO.       
              

FERROVIÁRIO: JUNTOS SOMOS FORTES  -   FILIE-SE AO SEU SINDICATO 
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