
 

 

  

 

Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 

Data-base de 1º de janeiro de 2022 

 

 

No mês de outubro de 2021, os Sindicatos (Araraquarense, Mogiana e Paulista), 

realizaram suas assembleias,  para definição e aprovação da pauta de reivindicações a ser 

negociada com as Empresas RUMO S.A. 

 

De lá para cá, após a entrega da pauta à RUMO, realizamos 6 reuniões por 

videoconferência, a saber: 

 1ª reunião em 17 de novembro 2021     2ª reunião em 13 de dezembro 2021 

 3ª reunião em 26 de dezembro 2021  4ª reunião em 08 de fevereiro de 2022 

 5ª reunião em 23 de fevereiro de 2022  6ª reunião em 28 de fevereiro de 2022  

 

Desde a realização da  1ª reunião, onde a RUMO apresentou sua proposta de reajuste 

salarial  para  1º de janeiro de 2022,  em 5% -  (menos da metade da inflação do INPC do 

IBGE) OS SINDICATOS DEIXARAM MUITO CLARO,  que não seria possível assinar o 

acordo coletivo, sem que houvesse, a  REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO, posição que os 

Sindicatos mantiveram até o final, pois, qualquer índice de reajustamento abaixo da 

inflação, SIGNIFICA REDUÇÃO DE SALÁRIOS. 

 

Na data de hoje, com a realização da 6ª reunião, a RUMO apresentou a proposta abaixo, 

que a categoria decidirá, se aprova ou não, nas assembleias que serão realizadas no 

início deste mês de março: 

 

 Reajuste dos salários: 

a) A partir de 1º de  janeiro/2022 -   3,2% aplicado nos salários de 31/12/2021 

b) A partir de 1º de abril/2022 - 7,0%  aplicados sobre os salários JÁ REAJUSTADOS 

em 1º de janeiro de 2022. 

 Reajuste do tíquete alimentação  em 4% a partir de janeiro/2022, mantendo-se o 

desconto atual. 

 Auxílio Materno Infantil e Auxílio Filho portador de deficiência reajustado para R$ 367,50 

 Plano de Saúde, sem reajustamento; 

 Valor das Diárias em R$ 50,00 

 Manutenção das demais cláusulas. 

 

FIQUE ATENTO, informe-se com o seu Sindicato, quanto as datas, locais e horários da 

realização das Assembleias. 

COMPAREÇA nas Assembleias.  Seu voto, é de extrema importância para os 

destinos da nossa categoria. 

 

Filie-se ao seu Sindicato.   Juntos somos mais fortes. 

 


