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do com os sindicatos, por isso propõe o parcelamento. Os sindicatos rejeitaram essa proposta.
Fica a pergunta: Onde está o dinheiro, que deveria já ter sido provisionado para este pagamento?
Nesta reunião a CPTM manifestou a intenção
de discutir o PPR 2017, com a criação de uma comissão para deﬁnir os indicadores e metas.

5ª reunião – CPTM e o discurso do NÃO!
Na quinta reunião de negociação, a CPTM continua intransigente. Às vésperas do pagamento
do PPR 2016, que assinamos sob a intermediação do TRT, não ﬁcou claro por parte da empresa
como será o pagamento. O discurso continuou
o mesmo: não tem verba para pagar o PPR em
parcela única, no dia 31/03/17, como foi assina-

Com relação às cláusulas preexistentes (conquistas históricas, que vieram da luta da categoria), em que ela propõe mudanças (lê-se “que
ela quer tirar/alterar”), os negociadores disseram
que não podiam se posicionar naquele momento, uma vez que a proposta foi aprovada pela
diretoria e qualquer alteração terá que passar
por ela! Os sindicatos aguardam um posicionamento da CPTM até as 17h do dia 03/04,
segunda-feira.

Todos na Assembleia - Dia 03 às 18h
Venha defender nossos direitos!
Os sindicatos, unidos, convocam a todos os ferroviários para assembleias gerais que acontecerão em todas as bases, no dia 03/04 de abril, para avaliar e deliberar sobre os rumos das
negociações, com indicativo de greve, se mantida a intransigência da CPTM.

Local e horário das assembleias de
cada Sindicato
São Paulo – sede central na Praça Alfredo Issa, 48, 20º andar,
dia 03, segunda-feira, às 18h
Sorocabana – sede do Secor à Rua Antônio B. Coutinho,118,
Centro–Osasco, dia 03, segunda-feira, às 18 h
Central – Casa do Ferroviário “Rafael Martineli” à Rua Dr Almeida Lima, 358, Brás, dia 03, segunda-feira, às 18 h
Engenheiros – Associação dos Engenheiros, Portão 07, dia
03, segunda-feira, às 18h.

É fundamental a PARTICIPAÇÃO DE TODOS na
assembleia.
Venha deﬁnir os rumos da negociações.
Não vamos deixar que tirem nossos
direitos!!

