3ª reunião do ACT 2020/21 - CPTM – 01/07/2020

CPTM não quer manter o que
já havia acordado
Empresa quer tirar direitos dos ferroviários
A direção da CPTM, sem nenhum constrangimento, apresentou uma proposta mais que insatisfatória na
terceira reunião de negociação, realizada nesta quarta-feira, dia 01/07. Ela simplesmente passou por cima do
que já havia sido acordado nas primeiras reuniões de negociações.
Cláusulas que ela propôs manter sem alteração, agora já não valem nada! A mesma maldade que o governo
vem aplicando contra os metroviários, chegou aos ferroviários: QUER ACABAR COM DIREITOS DA
CATEGORIA, CONQUISTADOS COM MUITA LUTA!
Das cláusulas que foram debatidas na reunião de hoje, a direção da CPTM quer excluir 03 delas e alterar,
para pior, outras três. De todas elas, apenas em duas houve consenso.
 Cláusula 007 - Aluno aprendiz : não consensada;
 Cláusula 020 – Uniformes: não consensada;
 Cláusula 026 – Férias: consensada (mantida a cláusula preexistente);
 Cláusula 027- Adiantamento do 13º salário: a CPTM quer alterar para o mês de férias (e
não mais em janeiro): não consensada;
 Cláusula 029 - Gratificação de apontador: quer excluir;
 Cláusula 054 - Liberação horário pagamento de salário: quer excluir
 Cláusula 061 - Salário maquinistas nas novas contratações: quer excluir
 Cláusula 067 - Abrangência e validade: consensada (mantida a cláusula preexistente).

A CPTM quer retirar direitos, alterando, para pior, as seguintes cláusulas:
 Cláusula 009 - Adicional noturno: quer diminuir de 50% para 20% (o previsto na lei);
 Cláusula 010 - Horas extras: diminuir de 100% para 50% (o previsto na lei);
 Cláusula 028 - Aviso prévio: quer manter o que diz a lei. Todas essas alterações
foram rejeitadas pelo Sindicato de São Paulo!

Essas cláusulas já estavam acordadas na proposta enviada pelo CPTM em janeiro.
Agora ela quer trapacear!

Sindicato em defesa de todas as conquistas da categoria!
Não vamos entregar direitos arduamente alcançados! É preciso união e
determinação para a luta; vamos vencer essa batalha. Participe das
convocações do Sindicato! Em frente, companheiros!

Próxima reunião, dia 08/07 às 9h também por videoconferência!

