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

Corredor Bioceânico
Em 19/12 a direção do sindicato

boazinhas,

mas,

por

força

do

esteve presente em Campo Grande, para a

contrato. A previsão para inicio

apresentação

deste projeto, se viabilizado é 2021.

do

projeto

da

Ferrovia

Transamérica, formada por um consórcio

De concreto é que já existe

de empresas, (até o momento) Rumo.

um

COE

(Contrato

Operacional

Ferroviária Oriental (Bolívia) , Ferrovia

Especifico) para transporte de ureia

Andina (Bolívia), Transfesa, MP Trade

de Santa Cruz de La Sierra (Bolívia)

(China/Brasil) e a empresa Hub Íntermodal

para Campo Grande a partir de

(Três Lagoas/MS. O objetivo do projeto é

2018, e, a reativação do transporte

ativar o corredor ferroviário bioceânico

de farelo em Três Lagoas. Para nós

(Atlântico/Pacifico) e depende de vários fatores para sua

a viabilização do projeto é muito importante, pois teremos

concretização, como a ampliação do contrato de concessão

melhorias na malha, e a criação de novos postos de trabalho

de nossa malha por mais 30 anos, para viabilizar os

em nossa ferrovia. Esperamos que a viabilização do projeto

investimentos.

garantam o respeito aos direitos dos trabalhadores, que

Essa parte exige muita atenção, pois, propõe a

hoje, estão sendo descumpridas,
diretos

tanto em relação aos

extensão do contrato atual, que é sistematicamente

trabalhadores

como

descumprido.

Descumprimento de acordo e de TAC.

os

terceirizados.

Temos também que discutir a preservação de vários

A luta pela recuperação da ferrovia é também a luta

direitos dos ferroviários, como plano de saúde e fundo de

pela melhoria da qualidade de vida e de trabalho dos

pensão. Lembramos que as empresas que por aqui

ferroviários

passaram não mantiveram esses benefícios por serem
.

Feliz Natal e um grande ano para todos nós!!!
O ano de 2017 foi marcado por grandes lutas em defesa dos direitos e pela dignidade da classe
trabalhadora.
Desejamos que 2018 seja cheio de esperanças para continuarmos o
enfrentamento aos governos que desrespeitam as nossos direitos e
conquistas.
Que a paz, prosperidade e saúde sejam nossa força para juntos
conquistarmos nosso objetivos
Que a chama da solidariedade e Justiça esteja acesa em cada um de
nós.Façamos, um ano novo que mereça esse nome!
Boas festas!!!
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