Ano XI Nº 440

05/3/21
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 Rumo/2021

Assembleias autorizam assinatura de acordo
A categoria aprovou por ampla maioria (130 votos a favor e um contrário)
que o sindicato aceitasse as propostas e assinasse o novo acordo coletivo e já
comunicamos a empresa da decisão.
Esse ano foram negociadas clausulas econômicas, que tem validade de
um ano. As sociais tem validade de dois anos, e serão renovadas no próximo
acordo.
As principais alterações:
No salário reposição da inflação de 5.45%,
Ticket passa para R$28,00 (vinte e oito reais) por folha por dia do mês, mantidas as
condições anteriores, inclusive de ticket suplementar no caso de horas extras.
Diárias no valor de R$ 47,00.
Tanto a reposição salarial como o ticket são retroativos a janeiro (data-base), e devem ser
pagos no salário de março.
Em breve o acordo estará disponível no site do sindicato.

CONTRIBUIÇÃO VINCULADA
Conforme aprovado em assembleias esse mês será descontada contribuição vinculada no
valor de R$45;00 (quarenta e cinco reais) dos ferroviários de nossa base sindical. Os
trabalhadores que se opuserem ao desconto devem encaminhar carta de próprio punho às
sedes do sindicato ou pelo correio até o dia 14 de março.

BRASIL FORA DE CONTROLE
Companheiros estamos passando pelo pior momento
do País, nas últimas décadas, causado pela política
vergonhosa e falta de combate e controle da pandemia que
se instalou de vez em nossa nação.
Nas próximas semanas deveremos assistir cenas chocantes
de vidas sendo ceifadas, por falta de atendimento médicos,
hospitais lotados, médicos escolhendo quem vive e quem
morre e o mundo fechando as fronteiras para o Brasil.
A saída é vacinar toda população, para que possamos
a viver a normalidade. Porém pela postura do atual governo, essa parece ser uma realidade
distante.
Não vacile, cuide de você e dos seus. Cumpra as regras de higiene sanitária. A covid 19
mata.
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