
 

 

 
3ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES (CAMPINAS/SP - 14/02/2019) 

APRESENTADA PROPOSTA FINAL PARA ASSINATURA DO ACT 
 

SINDICATOS DISCUTIRÃO PROPOSTAS COM FERROVIÁRIOS 
 

 
Realizada em Campinas, (14/02/19) a 3ª reunião entre os Sindicatos e a RUMO, para o Acordo Coletivo de Trabalho 
2019/2020, referente à data-base de 1º de janeiro de 2019. 

A partir deste ano, a vigência do acordo coletivo, passa a ser de 2 anos, sendo que, ANUALMENTE, discutiremos 
TODAS as cláusulas de cunho econômico, portanto, este acordo, se aprovado pela categoria, terá a sua vigência até 
31 de dezembro de 2020. 

  

A RUMO alega ter chegado ao seu limite financeiro. 

Sindicatos avançam nas conquistas, porém entendem que a  
proposta final da RUMO, continua abaixo das expectativas. 

 

• Reajuste salarial: de 3,43% - correspondente à inflação de 2018, calculada pelo INPC do IBGE.   
A proposta anterior era de 2%. 

• Auxílio Filho Deficiente: Reajustado de R$ 303,00 para R$ 310,00. 

• Auxílio Materno Infantil: Reajustado de R$ 303,00 para R$ 310,00. 

• Tíquete Alimentação/Refeição: Reajustado para R$ 725,00, sendo 29 vales de R$ 25,00 - 
limitado a R$ 5,00 reais. * Quando a jornada de trabalhado extrapolar 3 horas extras, será devido 
mais 01 vale alimentação/refeição. No mês de maio, quando da negociação dos Sindicatos da 
Malha Sul, nosso tíquete será reajustado novamente.   A proposta anterior da empresa, era 
manter o valor do tíquete em R$ 700,00 e aumentar o desconto do empregado de R$ 10,00 para 
R$ 15,00. 

• Diárias: Reajustadas de R$ 43,00 para R$ 44,00 – proposta anterior da empresa, era de R$ 0,50 
centavos. 



 

 

 

• Turno de Revezamento: Reajustado de 33% para 34% para todos os trabalhadores que realizam 
turno ininterrupto de revezamento 

• Multa por descumprimento do ACT: Reajustada de R$ 287,00 para R$ 303,00 (convertida ao 
trabalhador prejudicado) 

• Plano Odontológico:  Mantida a tabela de preços de 2017 

• Plano de Saúde:  Reajustamento pelo mesmo índice da inflação (3,43%) 

• Adicional noturno: 20% a mais sobre as horas diurnas, computadas das 22 horas  -  até o final da 
jornada do dia seguinte. 

• Adicional de periculosidade: 30% sobre o salário base 

• PPR 2019 - RUMO e Sindicatos negociarão novo acordo do PPR-2019 no prazo máximo de 90 
dias contados a partir de 1º de janeiro de cada ano, ou seja, no próximo mês de março de 2019. 

 

Os Sindicatos (Paulista - Mogiana e Araraquarense) agendarão suas respectivas assembleias gerais extraordinárias, 
para expor, discutir e deliberar com a categoria ferroviária, se aceitam ou não aceitam a proposta final apresentada 
pela RUMO.   Participem das assembleias, pois a sua decisão, definirá o RUMO de nossa categoria.  

 

FILIE-SE AO SEU SINDICATO  -  JUNTOS SOMOS FORTES 
 

   

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
FERROVIÁRIAS DA ZONA ARARAQUARENSE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
FERROVIÁRIAS PAULISTAS 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA 

 


