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Março/2013

Imposição e desrespeito deﬁnem
conduta da CPTM na abertura
das negociações

Presidente do Sindicato exige respeito ao trabalhador ferroviário!

Vocês já andaram de trem?!
A primeira reunião de negociação não aconteceu! O Sindicato compareceu no local em hora marcada, mas
ao sentar à mesa de negociação, a CPTM apresentou como negociadores somente um grupo de advogados
contratados especialmente para esse fim.
Cadê os negociadores das áreas operacionais, manutenção, RH e administração?... Essa foi a pergunta do
Sindicato. Só tem condições de discutir as necessidades do trabalhador ferroviário quem, no mínimo, já andou
de trem.

Fiquem atentos, companheiros, a CPTM não veio para negociar!
O novo presidente do TST, Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, ressaltou em sua posse, no dia
05/03, a importância da negociação coletiva: “A conversa é o início da solução, desde que saibamos
dialogar e que a busca seja pelo consenso”. Enquanto isso, a CPTM quer mudar o conceito de negociar...

Março/2013

CPTM não quer negociar, quer impor!
Com imposição e uma total falta de respeito, a CPTM abriu as negociações do ACT 2013/14. Trouxe
como negociadores um representante do seu departamento jurídico e dois advogados de dois escritórios contratados, numa atitude de quem não veio para negociar, mas para impor.
O corpo técnico (operacional, manutenção, RH e administração) que conhece a ferrovia, suas particularidades e seu dia a dia, não se fizeram presentes.
O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, na reunião, impugnou a comissão da empresa. “Queremos negociar, e esse não me parece ser o mesmo objetivo da CPTM”, afirmou o presidente Eluiz.
Os representantes dos demais sindicatos presentes concordaram com a atitude do presidente do
Sindicato de São Paulo.
A falta de vontade em negociar segue o ritmo atual da empresa, de má gestão e desperdício.
Desde o dia 30 de janeiro a CPTM enviou ao Sindicato uma proposta vergonhosa para o ACT
2013/14. Constatamos na reunião que a empresa não quer negociar e sim impor sua vontade, como
pode ser observado nas alterações das escalas, feitas sem discussão com o Sindicato. A proposta
contém, entre outras cláusulas, a reposição da inflação pelo índice IPC/FIPE, acumulado no período
de março de 2012 a fevereiro de 2013, que fechou em 5,91%, extensivo às cláusulas econômicas, a
extinção do anuênio para aqueles que ingressarem na empresa a partir de 01 de março de 2013, extinção da liberação no dia de pagamento, modificação das escalas e fim do empréstimo de férias, etc.
Temas importantes para a categoria como aumento real, melhoria do plano de saúde, renovação
do PPR para 2013, PCCS e REFER para todos, não foram abordados pela empresa na sua proposta.
Eles são pontos decisivos para que essa negociação termine em acordo.
PPR
Na reunião, o Sindicato cobrou o pagamento do PPR/12, como está previsto no acordo assinado,
de no mínimo R$ 3.000,00 para cada empregado, até o dia 29 de março.

O que nós queremos!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A manutenção do acordo vigente com a correção das cláusulas econômicas;
Reajuste pelo maior índice entre o INPC (IBGE), IPC (FIPE), ICV (DIEESE);
Aumento real de 5%;
Renovação do PPR para 2013;
Refer para todos;
PCCS;
Vale refeição com 24 tíquetes/mês, a R$ 25,00 cada;
Vale alimentação de R$ 218,00 em substituição à cesta básica;
Risco de vida para o pessoal de estação.

