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SINDICATO DE TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE BAURU, MATO
GROSSO DO SUL E MATO GROSSO FILIADO A CUT-FITF-CNTTL
Rua Cussy Junior, 3-40 - 17015020- Bauru/SP –(14)32236642

Campanha Salarial 2021
Nesse mês, é dado o primeiro passo para a campanha salarial 2021. O momento
desta campanha é diferenciado de todas as outras que já fizemos. Primeiro pela questão
da pandemia, que assola não apenas nosso País, segundo, e para nós mais diretamente,
por conta do pedido de relicitação que a Rumo Malha Oeste entrou .
O processo de relicitação seria a entrega do nosso trecho pela Rumo, para uma
nova operadora. Porém, todo esse procedimento está muito obscuro, e não há
transparência e nem informações do governo e nem da ANTT de como ele se dará, ou
mesmo quando. Podendo demorar anos. Isso que esta acontecendo, pode deixar os
ferroviários inseguros quanto ao futuro, mas, não pode e não deve ser motivo para
baixarmos a guarda em relação aos nossos direitos, conquistas e condições dignas de
vida e trabalho. Ao contrário, devem servir de elemento de união, organização e
mobilização. Defender as condições e o posto de trabalho é fundamental para todos .

Nossas reivindicações
Como é do conhecimento de todos,
nossas cláusulas sociais têm dois anos de
validade e discutiremos agora, a parte
econômica e nossas reivindicações são:
Reposição e reajuste de salário.
Reposição das perdas com a aplicação integral
do maior índice inflacionário, e a titulo de ganho
real aplicação de 50% deste índice nos salários
de dezembro de 2020.
Adicional de monitoria de 10% aos que
exercerem a atividade de instrutor com a
realização de 30 horas ou mais por mês.
Tíquete refeição em número de 30 (trinta) vales/mês, com valor facial unitário de R$ 30,00 (trinta
reais), com pagamento em dobro no mês de dezembro.
Auxilio filho deficiente de R$ 500,00
independentemente da idade do filho deficiente.

(quinhentos

reais)

para

empregados

(as),

Auxílio materno infantil de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por filho de empregada com
idade até 7 (sete) anos. Estendido a guarda e adoção.
Diárias de R$ 60,00
Adicional de revezamento de 35% para quem realiza turnos ininterruptos de revezamento.
Desconto do Salário de Retorno das Férias em 8 parcelas.
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