
  

 

 

 

RUMO S.A.  -  NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 
 

ACT   REFERENTE À DATA-BASE DE 1º DE JANEIRO DE 2023 
 

RESUMO DAS REUNIÕES 
 

 

• Outubro de 2022: Os Sindicatos da Paulista, da Mogiana e da Araraquarense, realizaram 

assembleias gerais extraordinárias em suas bases sindicais, para elaboração, discussão e 

aprovação da pauta de reivindicações. No dia 31 de outubro de 2022 os Sindicatos 

formalizaram a entrega da pauta aprovada pela categoria à RUMO. 

 

1ª REUNIÃO REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO/2022 

 

• A RUMO também apresenta a sua pauta, relacionando as cláusulas que pretende negociar, 

a saber: CICLO DO MAQUINISTA; TRANSPORTE POR VEÍCULO DA EMPRESA; DAS 

HORAS PRÉ-JORNADA – MAQUINISTAS ESCALADOS ENTRE 22 H E 6H e DAS HORAS 

PRÉ-JORNADA – MAQUINISTAS ESCALADOS NOS DEMAIS HORÁRIOS OU EM 

DESCANSO FORA DA SEDE.    

• Sindicatos solicitaram prazo de 10 dias, para apresentação da proposta aos Maquinistas.   

 

2ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO/2022 

 

• Sindicatos apresentam à RUMO o resultado da consulta feita junto aos Maquinistas.  POR 

UNANIMIDADE, AS CLÁUSULAS APRESENTADAS PELA RUMO, FORAM REJEITADAS 

PELOS MAQUINISTAS, pois o atual sistema praticado pela empresa é prejudicial, visto que, 

as escalas sofrem modificação dia após dia.   

• Todas as escalas de trabalho são de sobreaviso ou prontidão (contrariando a legislação 

trabalhista). A escala compromete a vida social dos maquinistas, que mesmo em suas folgas 



  

 

e repousos não tem liberdade de desfrutá-la  de forma plena. 

• O uso do Etilômetro  detecta o efeito do álcool no organismo  por até 12 horas.  Caso o 

maquinista ingira  bebida alcoólica, em seu repouso e for chamado para trabalhar, será 

considerado inapto para conduzir a composição e será sumariamente demitido por justa 

causa. 

 

3ª REUNIÃO REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO/2022 

 

• Realizada na sede do SINDPAULISTA  em Campinas, onde  a RUMO fez a seguinte 

proposta:  * Reajustes dos salários em 4%; * Manutenção do valor do ticket em R$ 33,00, 

mantendo também o formato e valores de desconto atual; * Reajuste do valor da diária cheia 

para R$ 51,00, mantendo o valor hoje praticado para (1/2) meia diária, * Manutenção das 

demais cláusulas econômicas. *  Para as demais cláusulas as Empresa propõem sua 

manutenção da forma que hoje está consensada em nosso ACT. * AS EMPRESAS PEDEM 

A PRORROGAÇÃO DO ACT ATUAL ATÉ O DIA 28/02/2023.  

 

• Sindicatos deixam claro, que a contraproposta econômica apresentada pela RUMO não 

atende os valores mínimos reivindicado pelos trabalhadores. A manutenção do valor do 

tíquete refeição sem correção representa uma diminuição do poder de compra da 

alimentação.  Quanto ao valor das diárias, (R$ 51,00) não é suficiente para cobrir as 

despesas fora da sede. Os Sindicatos concordaram com a prorrogação do ACT até o dia 

28/02/2023.  

 

4ª REUNIÃO REALIZADA  EM 26 DE JANEIRO/23: 

 

• As Empresas comentaram sobre a enorme quantidade de chuvas, que ocasionou diversos 

pontos de atenção em todas as malhas e em especial na Malha Paulista onde ficamos por 

pelo menos 07 dias parados por conta da situação ocorrida na região de São Carlos.    

 

 



  

 

• A RUMO trouxe para esta reunião a seguinte proposta: 

 

• Reajustes dos salários em 5%; * Manutenção do valor do ticket em R$ 33,00, mantendo 

também a formato e valores de desconto atual; * Reajuste do valor da diária cheia para R$ 

52,00, mantendo a redação atual. * Auxílio Materno e Filho PCD reajustar para R$ 380,00; * 

Manutenção das demais cláusulas do ACT. 

 

• Considerando-se que a proposta acima, não atende as reivindicações dos trabalhadores, foi 

NOVAMENTE REJEITADA.  

 

• Os sindicatos entendem que todas as cláusulas econômicas, devem ser reajustadas, no 

mínimo, pelo mesmo índice da inflação (5,93%), pois a empresa possui planejamento e 

previsão para todos os cenários econômicos possíveis, em especial o reajustamento dos 

valores dos fretes cobrados de seus clientes.   

 

• Agendada a próxima reunião (presencial) para o dia 15/02/2023 às 09:00  horas,  em 

Campinas. 

 

 

FILIE-SE AO SEU SINDICATO 

 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 


