
 

 

  

 

 

2ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES – 27/11/2019 

  

Realizada nesta 4ª feira (27/11/2019) a 2ª reunião entre Sindicatos (Araraquarense, Mogiana e 

Paulista), e a RUMO, na cidade de Campinas (SP).  

 

Relembre abaixo, a 1ª contraproposta - rejeitada pelos Sindicatos: 

 

»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 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).  

 

 

Iniciada a reunião, a Empresa informou que analisou internamente as reivindicações apresentadas 

pelos Sindicatos na 1ª reunião, e trouxeram uma nova contraproposta, nas seguintes condições: 

 

• Ainda não poderá formalizar a proposta de reajustamento salarial, por não ter uma 

ideia clara do índice de inflação (INPC), se comprometendo em trazer na próxima 

reunião; 

• Auxílio filho deficiente e auxílio materno infantil, aumentado para R$ 325,00 

• VR/VA as Empresas pretendem manter o mesmo valor e retirar o § 1º que reajusta 

o VR no mês de maio 

• Plano de saúde - sem reajustamento para os empregados em 2020 

• Diárias - igualar o valor de R$ 44,00 - independentemente se o empregado pernoitar 

em hotel ou nos pernoite, para todos os cargos. 

 

A nova contraproposta TAMBÉM foi rejeitada pelos Sindicatos, que reafirmaram não atender as 

expectativas dos ferroviários.  

 

Houve uma pausa na reunião, para discussão separada dos sindicatos e dos 

representantes/negociadores da RUMO, que se esforçaram em atender as reivindicações sindicais, 

consultando para tanto, a Direção da Empresa quanto ao nosso pleito. 



 

 

 

 

 

Retomada as discussões, as partes chegaram a um consenso, nos seguintes termos: 

 

✓ Igualar o valor das diárias independente de pernoitar em um hotel ou pernoite, para 

os cargos que hoje temos essa diferenciação no ACT, mantendo a regra aplicada aos 

Maquinistas, bem como reajustar o valor hoje praticado de R$ 44,00 para R$ 45,00; 

✓ No caso do VR/VA as empresas reajustarão o valor hoje praticado de R$ 25,00 para 

R$ 26,00, considerando 30 tickets no mês, passando a ser o valor mensal de R$ 780,00 

com descontos de 1% limitado a R$ 5,00; 

✓ Para os salários as empresas reajustarão em 100% do índice do INPC acumulado no 

período (janeiro a dezembro 2019); 

✓ Auxílio Filho Deficiente e Auxílio Materno Infantil elevando o valor proposto na última 

reunião de R$ 315,00 para R$ 325,00; 

 

▪  Assistência Médica, sem reajustes; 

✓ Manutenção das demais cláusulas econômicas atualmente acordadas e praticadas. 

 

 

A nova redação do § 1º da cláusula 12ª do ACT atual, (TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO)  passará a 

ter a seguinte redação:  “Parágrafo Primeiro: Quando da finalização das negociações referentes a 

data base maio de 2020, o mesmo valor e condições acordados, com os SINDIFER / SINDFERGS / 

SOROCABANA, será aplicado aos empregados abrangidos  pelo presente ACT”. 

Portanto, caso haja reajustamento no valor do VR/VA no mês de maio de 2020 que será negociado 

entre a RUMO e os Sindicatos da Malha Sul – SINDIFER / SINDFERGS / SOROCABANA - o mesmo 

reajustamento será aplicado para os ferroviários da Malha Paulista e Malha Norte. 

Os sindicatos se comprometeram em levar esta proposta, para deliberação da categoria, através da 

realização de assembleias gerais extraordinárias, a serem agendadas. 

Sendo a proposta aprovada pela categoria, formalizaremos o necessário Termo Aditivo ao ACT 

2019/2020. 

 

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

SINDICALIZE-SE. 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 

 


