
 

 

  

 

 

1ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES – 06/11/2019 

  

Nesta 1ª reunião ocorrida entre a RUMO e SINDICATOS (Araraquarense, Mogiana e Paulista), 

no dia 06/11/2019 em Campinas/SP, a contraproposta apresentada pela Empresa, ficou  

MUITO ABAIXO das expectativas dos trabalhadores ferroviários, em relação a pauta de 

reivindicações apresentada pelos Sindicatos, em especial, quanto aos reajustes das cláusulas 

econômicas.  Veja abaixo a proposta apresentada: 

 

 Ticket Refeição – Manter o mesmo valor, (R$750,00), ou seja, os 30(trinta) 

no valor unitário de R$25,00, desconto de 1% limitado a R$5,00. 

 Diária - Manter o mesmo valor aplicado hoje R$44,00. 

 Turno Ininterrupto de Revezamento/Maquinistas – Manter o mesmo 

porcentual de 34% aplicado hoje.  

 Auxílio Materno Infantil e Auxílio Filho Deficiente – Reajuste de apenas 

R$5,00 (cinco reais). 

 Reajuste Salarial – Informou que em razão de não ter uma ideia clara sobre 

o índice da inflação (INPC) acumulado do período (janeiro até dezembro 

2019) ainda não tem condições de apresentar a sua proposta, mas que a 

tendência é de chegar no índice cheio do (INPC).  

 Houve uma inexpressiva melhora na proposta de reajuste em relação ao 

auxílio materno infantil e auxílio filho deficiente, de apenas R$5,00 (cinco 

reais) de reajuste. 

 

Os sindicatos reiteraram as reivindicações contidas na pauta apresentada, ressaltando que 

permanecem abertos a negociações, NÃO concordando que as cláusulas; diárias, ticket 

refeição, adicional revezamento/maquinistas, fiquem sem reajustamentos, também NÃO 

aceitam a exclusão do parágrafo 1º da cláusula 12ª - ticket refeição; que visa manter a igualdade 

entre os seus empregados independentemente de data base. (reajustes em JANEIRO E MAIO). 

 

A empresa se manifestou no sentido de que conseguirá manter os valores hoje praticados nas 

mensalidades e coparticipação do PLANO DE SAÚDE.  Os sindicatos aceitaram a proposta da 

empresa em relação ao plano de saúde. 

 

A próxima reunião foi agendada para o dia 27/11/2019, às 11 horas em Campinas.  

Esperamos que a Rumo reconsidere sua posição em relação as nossas reivindicações, e melhore 

sua contraproposta. 
 

 

Mantenham-se informados junto ao seu sindicato. Participem das reuniões e assembleias. 

SINDICALIZE-SE. JUNTOS SOMOS FORTES. 
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