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CPTM – ACT 2015-16
As negociações começaram

N

a segunda reunião de negociação 30 cláusulas foram mantidas com a mesma redação do acordo
anterior e outras também foram debatidas sendo que 6
foram consensadas e 5 ficaram pendentes de acordo entre as partes.
Algumas questões foram levantadas sobre cláusulas
que não estão sendo cumpridas de acordo com o entendimento do Sindicato. Para essas questões pontuais, ficou definido que serão acertadas em reuniões paralelas,
para que essas distorções (de não aplicação das normas
ou questões de entendimento) sejam resolvidas.
Para o presidente Eluiz são questões do dia a dia
da empresa que precisam da boa vontade e do diálogo
para serem resolvidas prontamente. Próxima reunião:
17/03/15.
Cláusulas mantidas como no acordo vigente
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
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Trens da CPTM pegam fogo
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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 critérios 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.
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;
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.

Condições de trabalho
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Vistoria e denúncias
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MAIS UM TREM DA CPTM PEGA FOGO

Preocupação do sindicato é com a
segurança do trabalhador e dos usuários

C

erca de 7 trens da CPTM, da série 2100
sofreram pane elétrica com princípio de
incêndio, desde 2014. O último a pegar fogo, no
dia 19/02, foi na estação de Ribeirão Pires, onde
mais de 30 pessoas foram atendidas no hospital
local.
Coincidentemente, depois da terceirização
dos serviços de manutenção dos trens esses
problemas começaram a surgir.
O sindicato entende que os serviços essenciais devem ser feitos por ferroviários empregados da CPTM, pois são devidamente treinados
e comprometidos com a segurança e a qualidade do serviço.
Segurança
Esse tipo de problema, além da falta de se-

gurança do trabalhador, põe em risco a vida de
milhares de usuários. Por isso o Sindicato solicitou a intervenção da Superintendência Regional do Trabalho.
No dia 1º de abril haverá reunião na SRT,
quando a CPTM, por exigência do Sindicato e da Superintendência, deve apresentar um
levantamento das causas desses incidentes e a
proposta de solução. Nesta reunião também serão debatidas outras questões de segurança do
trabalho do abrigo da Lapa, CCO, Pátio do Bras,
estações Botujurú, Prefeito Saladino e Calmon
Viana.
O Sindicato está de olho e atento para defender o trabalhador.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

Sindicato exige da CPTM condições
térmicas adequadas nas bilheterias

C

alor insuportável com muito suor (que leva
à baixa produtividade) é a sensação dos
funcionários que trabalham em bilheterias sem ar
condicionados. Por causa desses problemas os funcionários das estações solicitaram intervenção do
Sindicato para pressionar a empresa a instalar ar
condicionados nas bilheterias.
Inicialmente a empresa tentou justificar a necessidade de licitação para instalação dos aparelhos, o
que os diretores do Sindicato não aceitaram e exigiram solução imediata do problema sob pena de
pedir a interdição das bilheterias junto à SRT.
O Sindicato conseguiu a instalação dos aparelhos em Mauá e Ribeirão Pires. Com os problemas
sanados nestas estações, a CPTM firmou compromisso de instalar os aparelhos nas demais estações,
o que não aconteceu. A atitude do Sindicato não
poderia ser outra senão a de formalizar denúncia
na SRT.
A CPTM foi autuada e voltou a instalar ar condicionados, que já estão funcionando nas estações
de Guapituba, Santo André, Capuava, São Caetano,
Ipiranga, Utinga, Prefeito Saladino, Lapa, Pirituba,
Francisco Morato, Itaquera, Dom Bosco, José Bonifácio, Guaianazes, São Miguel, Ermelino, USP
Leste, Tatuapé e Brás.
Até maio todas as bilheterias da CPTM deverão ter esse equipamento instalado.

Estação Capuava

Condições
inseguras,
maus-tratos,
abuso de poder...
Chame um
diretor do
Sindicato!

PPR NO BOLSO

A data para o pagamento do PPR 2014 da CPTM é dia
31 de março

N

a reunião de negociação do 10/03 o presidente Eluiz questionou a empresa sobre o pagamento da PPR 2014, conquistado pelo sindicato e garantido através de acordo especifico. A
direção da empresa confirmou o pagamento para o dia 31 de março.
O valor mínimo do prêmio ficou definido em R$ 3.548,00. A única meta que influencia no valor
final do prêmio é a que depende exclusivamente do desempenho do trabalhador, ou seja, “passageiros transportados”. Depois de aplicada essa meta, tem a meta individual “assiduidade” que definirá o
valor do prêmio de cada um.
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DENÚNCIAS

SUPERLOTAÇÃO

Inspeções do
sindicato no trecho
resultam em várias
denúncias à SRT

Maquinistas da
Luz

E

m visitas a setores da empresa os diretores do sindicato, além de ouvir dos funcionários denúncias sobre as más condições de
trabalho, constataram como estão funcionando
os instrumentos de trabalho e a estrutura do local onde estão alojados.
O levantamento feito em janeiro apontou
que todos os setores estão com problemas com
a falta de limpeza.
Na rede aérea em Francisco Morato, a rede
de esgoto estourou atingindo o local. O sindicato cobrou a regularização do local e, em visita
recente, constatou que foi resolvido.
Na Lapa, na oficina da Plasser chove dentro do prédio como se fosse fora...O Sindicato
já solicitou providências várias vezes. Uma parede, que chegou a ser interditada, ganhou reforço, porém o local ficou sem cobertura, e de
nada adiantou.
Também neste local, as valas usadas para a
manutenção das Plasser não têm iluminação e
enchem de água. Esses problemas foram apresentados à SRT. Esse foi o caminho para exigir
da direção da CPTM providências definitivas, e
não paliativas como tem sido até agora.

O

local da escala de maquinistas da Luz enfrenta problema
da superlotação: o excesso de funcionários em determinados horários
compromete o uso dos vestiários e
chuveiros. Levamos ao conhecimento
da SRT para que a CPTM tome providências urgentes.

Vem aí o evento
mais esperado pelo
ferroviário – mais
uma Festa do
Trabalhador!
Dia 1º de maio, no
Clube de Campo dos
Ferroviários.
Aguardem o boletim
com a programação
da festa.

Falta água... Alguns setores da Lapa vêm sofrendo com a falta de água: tem sido insuficiente para o banho e até mesmo para beber. Por
esse motivo, alguns funcionários tiveram que
ser liberados, principalmente à noite.
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