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Reunião para assinatura do ACT

D epois

de ser aprovado pela categoria em
Assembléia, o Sindicato assinou, na quarta-feira, dia
17, o ACT 2007/08, com vigência até agosto de 2008.
Finalizamos assim mais uma negociação coletiva, que
foi benéfica, pois mantivemos conquistas históricas
de acordos anteriores. Alcançamos o maior reajuste
aplicado neste ano nos salários em negociações
coletivas (6%). Continuamos com horas-extras a
100%, adicional noturno a 50%, anuênios, aviso
prévio em dobro, gratificação de férias de 2/3,
estabilidade de aposentadoria, adicional de risco
de vida para segurança, jornada de 40 horas
semanais, reembolso quebra-de-caixa, seguro de
vida, benefício saúde e odontológico, entre outros.
As principais bandeiras de luta, que constam na pauta
de reivindicação, aprovada em assembléia, foram
mantidas, se não como cláusulas do acordo, mas
garantidas em atas de reuniões, assinadas com a
CPTM, para serem discutidas em separado, como:
• Gestões junto à Nossa Caixa para converter as contas
dos trabalhadores em contas salário (conforme
resolução do Banco Central);
• Compensação de jornada no início do expediente
após consulta aos gestores e ajuste no sistema de ponto
eletrônico;
• Gestões junto aos órgãos do governo para liberação
do pagamento no início do expediente bancário e,

• Discutir os cursos específicos de “Transporte sobre
Trilhos” junto com o PCS. O PCS será revisto pela
FGV, já contratada pela CPTM, com implantação
prevista durante a vigência desse Acordo.
O tíquete refeição foi reajustado em 8%, e tem
agora o valor unitário de R$13,50. O auxílio
materno-infantil passa a R$174,24, extensivo ao
ensino fundamental (até os 07 anos), beneficiando
também os alunos aprendizes. As verbas de férias
passam a ser pagas junto com o salário do mês.
O PPR está sendo elaborado pela comissão já
constituída, como foi arbitrado pelo TRT no dissídio
do ano passado. A mudança do plano da REFER e
a extensão para todos, já tem parecer favorável do
CODEC desde setembro de 2007, aguardando a
regularização do plano junto a Secretaria de
Previdência Complementar, em Brasília, atendendo
uma reivindicação histórica da categoria.
Nosso sucesso está intimamente vinculado à nossa
capacidade de manter um entendimento eficaz,
voltado para a satisfação e interesse da categoria,
sempre sereno na tomada de decisões que não
tragam prejuízos aos trabalhadores.
O Sindicato agradece a participação dos
companheiros nos momentos decisivos desse
processo.

Aguardem: em breve os nossos sócios receberão o livro com todo o teor do
Acordo Coletivo 2007/08.

