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ASSEMBLEIA APROVA ACORDO
A vitória veio da coragem da categoria de
lutar, alavancada por este sindicato.
Após intensas negociações entre o Sindicato de São Paulo e CPTM, a categoria,
em assembleia no dia 06/06 na sede central, aceitou a última proposta econômica, com
reajuste salarial deﬁnido em 4,43% extensivo aos benefícios, retroativo a 1º de
março. Os benefícios ﬁcaram assim:
• Vale refeição: o valor atual de R$ 736,00 passa a R$ 768,60 em 1º de março;
• Em setembro, mais um reajuste de 4,08% no vale refeição, totalizando 8,69%,
passando para o valor mensal de R$ 800,00;
• Vale alimentação: o valor atual de R$ 319,00 passa a R$ 333,13;
• Auxílio materno-infantil: De R$ 325,00 para R$ 339,40.
• Os atrasados da correção do salário serão pagos em duas parcelas, sendo a
primeira em junho (referente ao atrasado do mês de março) e a segunda em
julho (referente aos atrasados dos meses de abril e maio).

O presidente Eluiz, na assembleia, fala do resultado positivo nas negociações depois da greve do dia 11/04
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Os caminhos trilhados até a nossa vitória!
A trajetória da nossa
campanha salarial
A direção do Sindicato de São Paulo, sempre
disposta a defender os interesses da categoria,
enfrentou uma luta árdua que começou em março,
nossa data-base, até conquistar esse resultado.
Isso porque a CPTM abriu as negociações com
uma posição radical, falando em retirar do ACT (ou
alterar para menos) cláusulas importantes.
Além disso, deixou de cumprir o acordo do PPR 2016, já homologado, quando, por
liberalidade, resolveu parcelar em duas vezes o valor do prêmio. Também se recusava abrir
as negociações do PPR 2017. As negociações eram uma via de mão única, onde a empresa
só dizia NÃO à categoria.
Para o Sindicato de São Paulo, não havia outra alternativa senão a GREVE, já que a
CPTM passava por cima das propostas apresentadas pela categoria. E a GREVE aconteceu
no dia 11 de abril. O Sindicato de São Paulo fez um movimento vitorioso.
Nossa greve fortaleceu nossa posição contra os desmandos da CPTM na luta
pelos direitos da categoria. A CPTM retomou as negociações com outra postura,
voltando atrás e mantendo cláusulas que são direitos históricos, conquistados por
este sindicato, como:
• Hora extra a 100%;
• Adicional noturno a 50%;
• Antecipação do 13º salário;
• Liberação pagamento de salário;
• Anuênios;
• 2/3 de férias;
• Aleitamento materno, dentre outras.

Nossa vitória foi resultado
da nossa luta.
Obrigado, companheiros!!!
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