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CPTM – ACT 2015-16
Assembleia
decide:
As negociações começaram

É GREVE!

A categoria ferroviária, reunida em assembléia nesta segunda-feira, 03 de abril, decidiu pelo “estado de greve”, até a próxima assembleia, dia 10, segunda-feira. Caso a empresa não efetue o pagamento integral do PPR, greve, por tempo indeterminado, a partir da ZERO hora do dia 11 de abril,
terça-feira.

A CPTM, mais uma vez, desrespeitou a categoria, ao não pagar o PPR em parcela única no
dia 31/03/2017, conforme acordo
ﬁrmado em 2016.
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Cláusulas mantidas como no acordo vignete
Cláusulas: 01 aluno aprendiz, 02 integralização beneficio previdenciário, 04 vale-transporte, 05 acompanhamento benefício saúde, 06 seguro de vida em grupo/
decessos, 08 adiantamento quinzenal, 09 transferência de credito bancário/conta salário, 010 calendário
anual de compensação de jornada, 011 educação continuada, aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento

profissional, 014 licença maternidade, 015 aleitamento materno, 016 danos materiais, 017 diferenças salariais, 018 estabilidade acidente de trabalho, 019 assistência jurídica, 020 acervo técnico, 021 revisão médica
e psicológica dos exames ocupacionais, 023 ausência
dificuldade de acesso, 028 consignações sindicais, 027
sindicato
desfiliação e desconto,
029 condições
e critéEMPRESA
NÃO PAGA
PPR!
rios para ocupação de imóveis/patrimônio da CPTM,
030 liberação horário de pagamento de salário, 031
gratificação de apontador, 032 ausência tratamento
dentário, 037 normas e procedimentos, 041 adicional
noturno, 042 horas-extras, 043 estabilidade aposentadoria, 045 comissão de sindicância e 046 encaminhamento do CAT ao Sindicato.

CPTM,
QUEREMOS
RESPEITO!!!
Cláusulas debatidas na reunião do dia 10/03

Consensadas: 03 anuênios/averbação de tempo; 07
Adicional de periculosidade; 013 estabilidade gestante; 022 atestados/declaração de profissional da área de
saúde; 024 segurança do trabalho e saúde ocupacional;
028 reuniões de acompanhamento;

Nova assembleia dia 10/04 às 18h,
para definir e organizar o movimento!

Não consensadas: 012 licença para acompanhamento
médico familiar; 026 ascensão funcional de dirigente
sindical; 033 uniformes; 034 utilização de EPIs; 035
programa de dependência química.

Compareçam! Organização e união para mais e melhores resultados!!!
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Trens da CPTM pegam fogo
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Condições de trabalho
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Vistoria e denúncias

