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

Campanha Salarial 2018

Lutar e Resistir é preciso
Os ferroviários da Rumo
(Malha Oeste) aprovaram a
pauta de reivindicações em
assembleias e a mesma já foi
enviada para a empresa, no
final de outubro, porém até o
momento não houve nenhuma
demonstração da mesma para
dar inicio às negociações.
Lembramos que nossa
data base é 1º de Janeiro, e a
primeira reunião já deveria
estar agendada.
O quadro nacional atual é muito
complicado, com a retirada de direitos e
conquistas históricas da classe trabalhadora e
como não poderia deixar de ser, a Rumo começa
a fazer o que sempre fez nessa época:
Apresentar desculpas, e já pratica sua
especialidade: enrolação com os trabalhadores
ferroviários.
A Rumo acabou com o RH de campo e fala
que qualquer reclamação o empregado deve
acionar o 0800 (que não funciona) e desta forma,
não responde nada e quando o faz, nega.
Continua a todo vapor os erros de
apontamentos que leva a cortes indevidos de

dias,
diárias
e
outros
benefícios, que quase nunca
são repostos, pois o RH não
funciona mesmo.
Além
disso,
não
respeitam a folga semanal
(sétimo dia), desrespeitando
as
jornadas
acordadas,
expondo os empregados a
jornadas de segunda a
segunda, colocando em risco
a atividade e desta forma
contrariando seu próprio
discurso de segurança;
Os trabalhadores vêm desempenhando
suas ati vidades dentro de um quadro máximo
de jornada e exploração, ameaças e maus tratos
de chefes e chefetes,
e apesar dessas
condições conseguem cumprir as metas
estabelecidas.
A falta de reposta da empresa em relação a
nossa pauta deve nos deixar em estado de
alerta, e devemos nos manter organizados e
mobilizados
para
defendermos
nossas
conquistas.
Nenhum direito a menos.!

ULTIMA HORA
O MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO, INGRESSOU COM AÇÃO CIVIL PUBLICA CONTRA A
RUMO-ALL-MALHA OESTE PELAS DEMISSÕES EM MASSA OCORRIDAS NA EMPRESA EM 2015,
PEDE INDENIZAÇÃO MORAL POR DANOS COLETIVOS. NO PRÓXIMO NUMERO DAREMOS
MAIORES INFORMAÇÕES
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