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

COMPANHEIROS DA CATEGORIA FERROVIÁRIA
CAMPANHA SALARIAL DE 2014- CHEGOU A HORA DE DECIDIR
A ALL- Malha Oeste cancelou a reunião de negociações que seria realizada em Bauru no
dia 13/02/2014. Nesta reunião seriam discutidas as principais cláusulas econômicas, como
por exemplo, a nossa proposta de pisos salariais, conforme o publicado no Jornal Pau Na
máquina, edição 262, de 05.02.14

O que motivou o cancelamento?
O cancelamento deve ter sido motivado por conta da decisão judicial condenando a ALLMalha Oeste a cumprir a Lei, como já é de conhecimento de toda categoria. O que foi
determinado pela sentença deve ser cumprido, porém temos outras questões que precisam ser
discutidas com a empresa. O Sindicato cobrou oficialmente a realização da reunião de
negociações, porém a empresa até o fechamento desta edição não respondeu.

O que é, e para que serve o Sindicato
O sindicato é uma associação que reúne pessoas de um
mesmo segmento econômico ou trabalhista, como somos nós os
ferroviários. Nosso objetivo principal a defesa dos interesses
econômicos, profissionais, sociais e políticos da categoria. Os
sindicatos de trabalhadores também são responsáveis pela
organização de greves e manifestações voltadas para a melhoria
salarial e das condições de trabalho da categoria,. Contra o ataque
de patrões e governos.A decisão condenado a ALL- Malha Oeste a
cumprir a Lei, foi uma grande conquista para a categoria que vinha
sendo explorada e humilhada pela empresa. Ao invés de cumprir a
sentença judicial a empresa, através de seus paus mandado,
ameaça os trabalhadores. Sindicato é para defender os trabalhadores, e não para servir aos
interesses do patrão, pois patrão bom já nasceu morto.

Tem que negociar
A empresa tem que retomar as negociações, e discutir a política salarial. Não podemos aceitar
salários miseráveis, para aumentar a renda com excesso de jornadas e horas extras. Esta tem
sido a tática da empresa para aumentar o lucro dos acionistas.Se a empresa continuar se
recusando a negociar, a diretoria vai submeter à proposta de paralisação à categoria, que sempre
tem a palavra final. Se o patrão se faz de surdo, temos que fazer muito barulho para que nos ouça
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Comunicado Oficial
Edital de convocação Eleições
O Sindicato de Trabalhadores em Empresa Ferroviárias de
Bauru e Mato Grosso do Sul, com sede à Rua Cussy Junior, 3-40 na
cidade de Bauru/SP, em conformidade com o Capítulo V dos
Estatutos da entidade, convoca oficialmente o processo para as
eleições que serão realizadas no dias 08, 09 e 10 de abril, que irá
eleger a diretoria do sindicato para o triênio maio de 2014 a abril de
2017.
As chapas para concorrerem ao pleito deverão ser inscritas na
sede do Sindicato até sete dias após a publicação deste edital,
conforme artigo 42 dos Estatutos da Entidade. Poderão se
candidatar sócios ha mais de seis meses na entidade integrando
chapas completas (artigo 44 dos Estatutos), com 25 membros para
diretoria colegiada e 06 membros para o Conselho Fiscal.
Após o termino do prazo para a inscrição de chapas
(07/03/2014 as 17h00min horas), de acordo com o artigo 43 dos
Estatutos, a diretoria cessante terá o prazo de 48 horas para formar
a Comissão Eleitoral que terá plenos poderes para gerir as eleições
sindicais.
A publicação deste edital segue o disposto no artigo 12 e seus
parágrafos, dos Estatutos da entidade.
Bauru, 28 de fevereiro de 2014.
Roberval Duarte Placce
Coordenador Geral

