CPTM - ACT 2017/18 - 20/04/17

A CPTM entendeu o recado!
Colhendo os frutos da nossa luta!
Na 6ª reunião de negociação do ACT 2017/18, a
CPTM veio com uma postura bem diferente das
reuniões anteriores; desta vez, aberta ao diálogo
e aceitando a manutenção de cláusulas que
antes ela queria alterar, para pior, diga-se de
passagem!
Para o Sindicato essa mudança tem tudo a ver
com a pressão que fizemos em defesa do
cumprimento do acordo do PPR 2016. Demos o
nosso recado: não vamos ficar, passivamente,
vendo os nossos direitos sendo retirados ou
alterados à vontade da direção da CPTM

Cláusulas acordadas
Anuênios/averbação de tempo, calendário de compensação de jornada, dirigentes sindicais, aviso
prévio, aleitamento materno, liberação horário de pagamento, adicional noturno, adiantamento de
13º salário, estabilidade gestante, atestados/declarações de profissionais da área de saúde,
empréstimo bancário (agora aberto a outros bancos além do bando do brasil), benefício saúde e
odontológico, ausência dificuldade de acesso, licença para cuidar de interesse privado, jornada de
trabalho, salário para maquinistas nas novas contratações.
Para evitar tantos problemas com as prestadoras de serviços dos planos de saúde e
odontológico, a CPTM que debater com o Sindicato, em busca de alternativas de outros modelos
de gestão.

Cláusulas pendentes
Integralização benefício previdenciário: a CPTM propõe mudar o prazo do pagamento da
complementação de 3 anos para 1 ano e meio;
Horas-extras: quer alteração o percentual atual de 100% para outro percentual a ser negociado;
Aposentadoria especial: em aberto para discutir na próxima reunião;
Férias: propõe diminuir a gratificação de 2/3 para 1/3;

O resultado do nosso trabalho trouxe mais: a continuidade das negociações do PPR
2017, com a segunda reunião agendada para o dia 02 de maio, às 10 h.
Próxima reunião do ACT: dia 26/04 às 9h.

A categoria segue unida e atenta, em defesa dos seus
direitos!!!

