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

CAMPANHA SALARIAL 2011
No último dia 03/02 ocorreu em Curitiba a terceira reunião de
negociações com a direção da Novoeste/ALL referente a campanha
salarial. A empresa apresentou sua proposta de reajuste de salários de
6,46% e a correção do valor facial do tíquete refeição para R$15,00 o
valor facial unitário. A empresa se recusa discutir aumento real de
salários e a elevação dos pisos salariais.

Idéia fixa da Empresa
Novamente a empresa quer a implantação
do famigerado Banco de Horas, e o Turno de
Revezamento para maquinista, que é o aumento
da jornada de trabalho de seis horas para oito
horas. A empresa insiste nesta tecla porque vem
perdendo todas as ações judiciais em relação a
jornada de trabalho. Mais uma vez informamos a
empresa que a direção do Sindicato recusa as
propostas, porque precarizam as condições de
trabalho.

Em 08/02 informamos a empresa, que as
negociações serão retomadas somente após a
conclusão do processo de primarização das
atividades ferroviárias, previsto para ocorrer em
11/03/2011. Como haverá muitas contratações
diretas pela Novoeste nas áreas de via
permanente, mecanização, manutenção e outras,
é necessário que o quadro funcional esteja
claramente definido.

Fim das Terceirizações
As empresas terceirizadas devem emitir o
Aviso Prévio a todos os seus empregados, para
que estes possam ser contratados pela
Novoeste/ALL. As empreiteiras devem demitir.
Nenhum empregado deve pedir demissão.
Como a maioria das empreiteiras é dirigida
por “picaretas”, eles em associação com alguns
gestores da Novoeste/ALL, estão tentando induzir
os trabalhadores a pedirem demissão. Estão
querendo se livrar de efetuar o pagamento das
verbas rescisórias.
A Direção da empresa informou ao
Sindicato que não está impondo nenhuma

restrição, e que todos os empregados hoje
terceirizados estão sendo convidados a entrarem
na Novoeste/ALL, qualquer outra posição é
coação.
Orientamos todos os companheiros que
participarem de reuniões com donos de
empreiteiras e mesmo com representantes da
Novoeste/ALL, onde se sintam pressionados, a
gravarem as informações, pois desta forma
teríamos prova material para acionar os autores
na justiça.

.

Pagamentos de terceiros
Várias empreiteiras ainda não efetuaram os pagamentos referentes a janeiro de 2011. A direção da
Novoeste/ALL, informou que hoje (09/02) conclui o pagamento a todas as empreiteiras pelos serviços
prestados, não havendo não para que as mesmas não cumpram suas obrigações;
Segundo a direção da Novoeste/ALL, caso as empreiteiras não efetuem os pagamentos dos ferroviários
terceirizados até quinta feira (10/02), a própria empresa o fará na sexta feira. Caso isso não ocorra, o
Sindicato organizará paralisação geral de todos os empregados. Como medida preventiva, já notificamos o
Ministério Público do Trabalho dos problemas que estão ocorrendo nesta fase de transição.
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