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SINDICATO DE TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE BAURU, MATO
GROSSO DO SUL E MATO GROSSO FILIADO A CUT-FNITST.
.
CAMPANHA SALARIAL 2018

Manter e unidade e preparar a luta
Estamos dando inicio a
campanha salarial 2018, e
nosso primeiro passo é nos
mobilizarmos
e
nos
preparamos para defender
nossos direitos e conquistas.
A campanha deste ano se
dará num novo cenário, no
momento dos mais duros
ataques contra os direitos
dos trabalhadores de um modo geral. A reforma
trabalhista aprovada pelo Congresso, desmonta a
CLT e coloca em risco conquistas de anos de
lutas. Neste quadro o mais importante é estamos
unidos e mobilizados. O cenário aponta que esta
será uma campanha mais difícil que as outras em
virtude da crise econômica, política e moral que o
País atravessa, e sabemos que os patrões farão
de tudo para arrancar direitos já consolidados da
categoria, jogando nas nossas costas o ônus da

crise. Isso exigirá de
todos nós muito mais
organização, unidade e
disposição de luta.
De imediato a proposta
do sindicato para a
composição da pauta é
que permaneça o acordo
atual, com a melhoria de
algumas
clausulas
sociais devendo ser por dois anos, discutindo seanualmente a parte econômica.
Reivindicamos a reposição salarial de 100% do
maior índice que mede a inflação acumulada no
período, e aumento real de 5%.
Tíquete - 30 folhas a trinta reais cada.
Diárias - 50,00 –
Materno Infantil: R$ 300,00
Participem das assembleias que estão sendo
convocadas, apresente suas sugestões.

Edital de Assembleia Ordinária
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:
1- Discutir e aprovar a pauta de reivindicações a ser apresentada as empresa para o estabelecimento de novas relações de
trabalho, a partir de 1 de janeiro de 2018, data base da categoria;
2- Autorizar a diretoria do Sindicato a instaurar o “Protesto Judicial” para garantia da data base de 01/01/2018, caso
necessário.
3- Dar poderes à direção do Sindicato para discutir, negociar, assinar acordo, e ajuizar Dissídio Coletivo de natureza
econômica ou jurídica perante a Justiça do Trabalho e instaurar Dissídio de Greve, caso seja necessário.
4- Deliberar sobre a manutenção da assembleia em aberto, em caráter permanente ate o final do processo negocial,
dispensando-se a publicação de editais para futuras convocações.
5- Aprovar 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 16 a 20 de outubro de 2017, 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, 11 de outubro de 2017.

PPR- 2017
A empresa apresentou sua proposta para o PPR 2017, que terão direito os empregados próprios e ativos em 31 de
dezembro de 2017, e que tenham trabalhado por um período mínimo de um mês durante o ano de 2017. Os valores
serão proporcionais ao tempo trabalho e não terão direito os demitidos por justa causa e os que pediram demissão.
Na proposta a empresa e que discutiremos nas assembleias foi apresentada a metodologia que será utilizada para
chegar ao valor do PPR e a forma da divisão aos trabalhadores.

Valores do PPP: A proposta é de 2,5 salários acrescidos dos adicionais, caso a meta seja atingida.
Redutores: serão utilizados os seguintes redutores para faltas.
Ocorrências

Redutor

Até 2 ocorrências

Não há redução na PPR 2017

3 ocorrências

Redução de 25%

4 ocorrências

Redução de 50%

A partir de 5 ocorrências

Não terá direito a PPR 2017

Formula do calculo :
Data de pagamento: A proposta de pagamento para quem esta na ativa é até março de 2018
Edital de Assembleia PPR
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:
1-

Discussão e votação sobre a assinatura da proposta de PPR 2017, apresentada pela empresa Rumo-ALL

Locais e horários das assembleias:
As assembleias pelas peculiaridades da categoria, serão realizadas de 16 a 20 de outubro de 2017, 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, 11 de outubro de 2017.
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