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

CAMPANHA SALARIAL 2012
Em reunião realizada em Bauru no dia 14/11,
foram discutidas com a ALL/Malha Oeste, e as
cláusulas que estavam pendentes e que foram
objeto de audiência no MPT, e chegamos a um
posicionamento que pode levar a assinatura do
acordo o mais rápido possível.

Plano de Cargos, Carreiras e
Salários e Pisos Salariais
A empresa apresentou uma proposta parcial
de ascensão na carreira, denominada pela
empresa de “Programa Trilha de Carreira”,
que nada mais é do que um Plano de Cargos
Carreiras e Salários. Na proposta da empresa
setores como a via permanente, mecânica,
tecnologia
operacional
não
estavam
contemplados. Avaliamos como positiva a
proposta da empresa,porém, como a
categoria é um todo reivindicamos que a
proposta fosse apresentada de forma
integral, abrangendo todos os ferroviários. A
empresa alegou que no momento não teria
como atender a reivindicação. Como estamos
tratando de duas negociações ao mesmo
tempo, ficou consignado em ata o
compromisso da empresa apresentar a
proposta global nos dias 6 e 7 de fevereiro de
2013.
Diárias
Ficou acordado oficialmente que a empresa
adiantará a todos os empregados da via

permanente, mecânica, pátio e tecnologia
operacional nos seguintes valores. R$15,00
quando pernoitarem fora da sede em hotel, e
R$
30,00
quando
pernoitarem
em
alojamentos, vagões e pernoites. O pessoal
de tração receberá adiantado R$30 reais de
diária, nas seguinte condições: de 08h01
minutos até 16 horas receberão 1/3 (R$
10,00) e de 16h01min até 24 horas receberão
3/3 (R$30,00).

Salários de ingresso
A partir de janeiro de 2012ficam
estabelecidas às seguintes condições:
Cargo
I. Maquinista
II. Operador de
Produção
III. Rondante
IV. Técnico de
Operações
V. Supervior

Salário de
Ingresso
886,00
665,00

Piso
940,00
706,00

718,00
777,00

762,00
825,00

1.107,00

1.175,00
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Jornada de Trabalho da CSM
Foi oficializada a jornada de trabalho especial
dos ferroviários que trabalham na CSM:A
empresa poderá adotar a jornada de oito dias
trabalhados seguidos de cinco dias de folga e
um dia dedicado para o deslocamento
(sendo1/2 período para ida e ½ período para
volta), sendo que o início da folga somente
poderá ocorrer após chegarem na sede e
cumprirem o repouso interjonada de 11
(onze) horas, devendo uma folga coincidir
com o domingo uma vez por mês.
Entre a quarta e quinta hora será concedido
intervalo de uma hora para refeição e
descanso.
O tempo de deslocamento do alojamento
para o local de trabalho e vice-versa integrará
a jornada normal de trabalho.
Caso eventualmente o empregado trabalhe
nos repousos semanais remunerados ou nas
folgas e feriados, as horas trabalhadas serão

remuneradas com adicional de 100% (cem
por cento).
As condições acima estabelecidas ser
aplicam a partir da data de assinatura do
presente acordo coletivo de trabalho.

Jornada 10X 04 para os
trabalhadores de via permanente
O Sindicato informou a empresa que não
aceita esta cláusula, mesmo para as turmas
que a empresa chama de produção (turmas
acampadas). A jornada de trabalho é de 44
horas semanas de segunda a sexta feira. No
limite, podemos aceitar as mesmas
condições praticadas para a CSM.Em relação
a esta cláusula estamos aguardando
posicionamento da empresa, que ficou de
informar o Sindicato até as 17 horas de hoje
(19/11).

Assembléias para a categoria decidir se
autoriza ou não a assinatura do ACT
Considerando que a empresa oficializou as situações que eram
objeto de grandes conflitos, a diretoria do Sindicato, Informa
que realizará assembléias de 23 a 27 /11/2012 para que a
categoria se posicione sobre a assinatura ou não do ACT 2012
nestas novas condições. Neste caso, a posição da diretoria do
sindicato, é pela aprovação da assinatura para vencermos este
capítulo, e concentramos toda nossa força na campanha 2013.

O Dia Nacional da Consciência Negra é
celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado
à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade
brasileira. A semana dentro da qual está esse dia
recebe o nome de Semana da Consciência Negra.
A data foi escolhida por coincidir com o dia da
morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. O Dia da
Consciência Negra procura ser uma data para se
lembrar a resistência do negro à escravidão de forma
geral, desde o primeiro transporte de africanos para o
solo brasileiro (1594).Combater o racismo, o
preconceito e a discriminação sempre foi uma ação
estratégica de nosso Sindicato, que vem combatendo
há anos por direitos iguais para todos, e por serviços públicos de qualidade e em
quantidade.

