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ASSINADO ACORDO COM A RUMO
Companheiros ferroviários o ACT
2020 está assinado e valendo para
esse mês de março, a reposição
salarial ficou nos 4,48%,
o
reajuste no VR em R$1,00 por
folha, perfazendo o total R$780,00
com o desconto de R$5,00. Os
valores já serão pagos no
pagamento de março, bem como os valores
atrasados, considerando que nossa data base é
1 de janeiro.
As diárias passaram a R$45,00, e quem ficar
em hotéis passarão a receber as mesmas de
forma integral. Foram aprovadas os turno de

revezamento no valor de 34%
que deve atingir Tração,
formação e algumas áreas de
manutenção.
Foi definido que iremos nos
reunir
e
discutir
vários
problemas nas escalas que vem
sendo praticadas , como excesso de jornada,
sobreaviso irregulares, falta de folgas, etc..
Essas são as principais mudanças o acordo na
integra
esta
no
site
nosso
site:
http://www.sindferroviariosbauru.com.br

Contribuição Vinculada
A contribuição Vinculada oi aprovada nas assembleias no valor de R$45,00 em única vez, tem como
objetivo financiar a campanha salarial. Todos sabem de sua importância para a entidade e
automaticamente para a categoria. Dessa forma mantemos nossa independência perante os patrões, e,
sempre dizemos que QUEM PAGA A BANDA ESCOLHE A MUSICA,. Mesmo assim quem não
quiser contribuir terá seu direito respeitado, basta apresentar requerimento de próprio punho pelo
correio ou nas sedes do Sindicato ate dia 31/03/2020

.
ELEIÇÕES SINDICAIS
As eleições do Sindicato estão marcadas para os dias 1, 2 e 3 de abril de 2020, tivemos apenas
uma chapa inscrita, Unidade e Luta. Estamos atentos aos fatos que estão ocorrendo agora
principalmente em relação a Pandemia viral e seus desdobramentos, como dependemos de
cartório e viagens, se precisar e a justiça autorizar, poderemos suspender o pleito, enquanto o Pais
supera esse triste episodio. Mas, manteremos a todos informados pelo nosso site e pelo nosso
facebook.
É muito importante a conscientização de todos para superarmos esse momento com informação e
conhecimento.

USO DO ETILÔMETRO VULGO BAFÔMETRO
Estamos notificando a Empresa que se abstenha de seu uso uma vez que o mesmo pode ser fonte
de propagação de vírus, pois os canudos utilizados não contem válvulas retentoras e os
equipamentos podem ser fontes de contaminação.
Em virtude da pandemia e como medida preventiva, as sedes do sindicato não farão
atendimento ao publico de forma direta, ate o dia 29/3.. Receberemos e-mails,
correspondências e atendimento telefônico e procuremos atender as demandas. .
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