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SINDICATO DE TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE BAURU, MATO
GROSSO DO SUL E MATO GROSSO FILIADO A CUT-FNITST

Câmara aprova ataque de
Temer a classe trabalhadora
Em 10/10/2016 a
Câmara dos Deputados
aprovou por 366 votos a
favor (eram necessários
308),
contra
111
contrários
e
duas
abstenções o texto da
PEC 241 que congela por
20 anos os gastos com
áreas
sensíveis
como
saúde,
educação,
assistência
social,
enquanto mantém sem
mudanças o pagamento
bilionário de juros aos
credores da dívida do País.
O orçamento da
saúde pública que foi de
R$ 102 bilhões este ano
passará para R$ 65
bilhões, com a educação acontecerá a mesma coisa. E vez de aplicar os R$ 103 bilhões, será aplicado R$
31 bilhões. Milhares de brasileiros com a aprovação desta medida estão sendo condenados à morte, em
razão da redução drástica de investimentos em saúde publica. Se a situação de financiamento do SUS já
era extremamente defasada com aplicação de 15% da receita líquida da união, agora com a redução para
13,5% chegaremos a situação tende a se agravar em muito.
A destruição da educação com a reforma do ensino médio que tem levado milhares de alunos,
professores as ruas, é o sinal mais evidente desta política de austeridade. A escola pública que foi uma
conquista da classe operária será destruída com esta política de ajuste fiscal.
Com a falta de investimento a economia vai parar, gerando mais desemprego e recessão. A PEC
também altera a forma de calcular o valor do salário mínimo. Será aplicado somente o índice de inflação
acabando com a política de ganho real. Se esta PEC já estivesse em vigor desde 2006 o salário mínimo
que hoje é de R$ 880,00 seria de R$ 550,00. Para pagar benefícios como aposentadorias e pensões serão
criados um novo indicador, menor que o aplicado na correção do salário mínimo.
Eles não param: a reforma da previdência que aumenta a idade mínima para ter direito a
aposentadoria, a reforma trabalhista que praticamente irá varrer a CLT, também serão votadas por este
congresso apodrecido. As desigualdades se aprofundarão aumentando o número de pobres e miseráveis,
menos hospitais e postos de saúde, riquezas nacionais serão entregues a estrangeiros a preço de banana.
A finalidade central desta medida é garantir de forma mais eficiente o pagamento dos juros da dívida
pública que consome praticamente metade do orçamento geral da União. Acaba com os serviços públicos
para engordar o bolso dos banqueiros nacionais e internacionais.
Não há outra saída para classe trabalhadora que não seja a luta contra este governo e suas
medidas. A tarefa de organizar, mobilizar e colocará a classe trabalhadora em marcha para este combate
é das direções sindicais e das centrais sindicais como a CUT. Nós os ferroviários, uma das categorias
mais atacadas pelos últimos governos, devemos estar presentes em todas estas lutas, inclusive
defendendo e ajudando a organizar a greve geral.
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CAMPANHA SALARIAL 2017
Foi dada a largada para a Campanha Salarial 2017, e
nosso primeiro passo será a aprovação o de reivindicações a ser
protocolizada na empresa. A partir do dia 17 estaremos
realizando assembleias em toda extensão de base, onde
discutiremos e aprovaremos a pauta. Caso você tenha alguma
sugestão, apresente-a nas assembleias. Todo ano, durante a
Campanha Salarial, as reivindicações dos trabalhadores que vão
desde melhorias das condições gerais de trabalho, até questões
de ordem econômica, como o reajuste salarial. Estes assuntos
são discutidos em Assembleia Geral, realizada pelo sindicato da
categoria com os trabalhadores, para a preparação da Pauta de Reivindicações.

Edital de Assembleia
O Sindicato de Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e
Mato Grosso do Sul, código do Mtb 00801401879-4, em conformidade com o
disposto em seus estatutos, e o artigo 611 e seguintes da CLT, convoca todos os
empregados da ALL- América Latina Logística Malha Oeste S.A –RUMO, a
participarem de assembleias que discutirão e deliberarão sobre a seguinte ordem
do dia:
1Discutir e aprovar a pauta de reivindicações a ser apresentada as
empresa para o estabelecimento de novas relações de trabalho, a partir de janeiro
de 2017, data base da categoria;
2Dar poderes à direção do Sindicato para discutir, negociar, assinar
acordo, e ajuizar Dissídio Coletivo de natureza econômica ou jurídica;
3Aprovar o valor da Contribuição Vinculada a ser descontada de
todos os empregados no mês subsequente à assinatura do acordo;
Locais e horários das assembleias:
As assembleias pelas peculiaridades da categoria, serão realizadas de 17
a 21 de outubro de 2016, em toda extensão de base, onde houver empregados
trabalhando. Para cada assembleia será lavrada uma ata específica sobre a
ordem do dia. Ao final será lavrada ata final dos trabalhos da qual será parte
integrante todas as atas de todas as assembleias realizadas no período.
Roberval Duarte Placce
Coordenador Geral
Bauru, 07 de outubro de 2016.

Participe, faça valer sua voz.
Sem luta não tem conquista!

