
 

 

A 3ª Reunião de Negociações para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2018, entre SINDICATO 

DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA ARARAQUARENSE, ZONA MOGIA, PAULISTA 

e a RUMO, foi realizada dia 05/02/2018 na sede da empresa, em Araraquara/SP.   

Nesta reunião, a Empresa propôs inicialmente uma REPOSIÇÃO SALARIAL de 1% (um por cento), sendo de pronto, 

rejeitada pelos Sindicatos. Os representantes patronais solicitaram um breve intervalo para discussão interna da 

Empresa, e no retorno para a reunião, propuseram uma reposição salarial de 1,5% (um e meio por cento), que também 

foi rejeitada pelos Sindicatos, pois o valor proposto de 1,5% encontra-se abaixo da inflação de 2017, além do que, 

pretende-se a conquista de um ganho real, acima da inflação. 

Propuseram o valor do TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO em R$ 625,00 (25 tickets de R$ 25,00).  

Quanto a JORNADA 12x36 a Empresa informou que aplicaria esta escala ao pessoal de Pátio, Mecânica e Via,  

sendo também rejeitada pelos Sindicatos. 

QUANDO A REPOSIÇÃO SALARIAL FICA ABAIXO DA INFLAÇÃO, O QUE OCORRE NA VERDADE, 

É UMA REDUÇÃO SALARIAL, OU SEJA, UM REBAIXAMENTO DO SEU SALÁRIO.  

ISSO NÃO VAMOS ADMITIR. 

A Empresa tem divulgado na grande mídia televisiva, Globo e outras mais, (PAGANDO MILHÕES EM PROPAGANDA) a 

sua pretensão de investimentos, caso consiga do Governo Federal, a renovação do contrato de concessão da malha 

ferroviária. Nestas propagandas, A RUMO divulga que serão gastos mais de 5 BILHÕES em investimentos na malha 

férrea, terminais, e material rodante (vagões e locomotivas).  

PERGUNTAMOS: E NOS SALÁRIOS DOS FERROVIÁRIOS, que tem conquistado recordes e mais recordes de 

produtividade, enchendo os bolsos dos acionistas de dinheiro? - PELO VISTO, NENHUM CENTAVO!   

É uma vergonha a rumo sequer propor a reposição da inflação, o que nos leva à crer que pretende pagar estes 

investimentos futuros, com mais arrocho nos  salários dos ferroviários. 

PRÓXIMA REUNIÃO AGENDADA PARA: 

 DIA: 26/02/2018  -  LOCAL: CAMPINAS/SP  (SEDE DO SINDICATO DA MOGIANA) 

 


