05/05/21

2ª Reunião de negociação - ACT 2021/22

A palavra da CPTM na reunião foi redução

Sindicato diz NÃO
A segunda reunião de negociação do ACT 2021/22, que aconteceu na manhã de hoje, 05/05,
mostrou a CPTM completamente desrespeitosa para com a categoria. De todas as cláusulas da
pauta, apenas “abrangência e validade” foi consensada.

Corte Geral
Foram abordadas na reunião 08 cláusulas. A posição da empresa é de cortar as conquistas que a
categoria alcançou durante anos de luta. A CPTM nem ao menos demonstra deferência e cuidado
com os ferroviários que não deixaram de trabalhar em nenhum momento dessa pandemia que
enfrentamos.

Cláusulas da pauta e a proposta da CPTM:
 Aluno aprendiz – A CPTM que mudar a forma de ingresso de concurso público
para processo seletivo;
 Adicional Noturno – a empresa quer reduzir de 50% para 20%;
 Horas extras – a empresa quer reduzir de 100% para 50%;
 Anuênios / averbação de tempo – a CPTM quer acabar com o anuênio para
quem ingressar na empresa a partir de 01/03/2021;
(Para o Sindicato essa proposta cria uma distinção na categoria, sendo um
grupo com direito e outro não, o que entendemos ser inconstitucional).
 Aleitamento materno – propõe reduzir as 2 horas diárias concedidas para
aleitamento (até a criança completar 12 meses) para 1 hora diária;
 Férias – os atuais 2/3 de férias ela quer reduzir para 1/3;
 Aviso prévio – quer reduzir de 60 dias para 30 dias;
 Abrangência e validade – mantém a validade do ACT por 1 ano, de 01 de março
de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. Única cláusula consensada.
Próximas reuniões: dias 19 e 26 de maio.
O Sindicato não abre mão de conquistas arduamente alcançadas e chama toda categoria
para estar atenta aos encaminhamentos das negociações e a ações que se farão
necessárias para manutenção dos nossos direitos!
Não vamos nos calar!

