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Categoria rejeita proposta da CPTM e decreta:
GREVE A PARTIR DA ZERO HORA DO DIA 15/05
A categoria em assembleia, no dia 08/05, decidiu pela greve
por tempo indeterminado a partir da zero hora do dia 15
de maio, depois que a CPTM encerrou as negociações sem
apresentar uma proposta de reajuste decente para todas as
cláusulas econômicas e sem apreciar as cláusulas novas da
pauta de reivindicações. A assembleia foi o momento em que
a categoria demonstrou toda sua insatisfação. Sem avanços
para questões importantes, a paralisação será inevitável!
A CPTM agiu de forma desrespeitosa para com os ferroviá-

rios ao apresentar, no dia 07 de abril, uma proposta econômica com aumento real, mas na ultima reunião voltou atrás
mantendo apenas o IPC/FIPE, 3,97%.
Diante da intransigência da CPTM, com a recusa em atender as justas reivindicações dos empregados e dando por
encerrada as negociações, a greve foi a última e única saída para a categoria. Demonstre sua adesão ao movimento:
use os coletes distribuídos pelos diretores. Essa luta é de todos os ferroviários!

Estado de Greve

Na assembleia, a categoria decretou “estado de greve”
até o dia 14 de maio, quando será realizada nova assembleia para organização final do nosso movimento.

Assembleia dia 14 às 18h, na sede central,
à Praça Alfredo Issa, 48, 20° andar.

Não vamos ficar parados diante de tanto desrespeito. À reação,
companheiros! Greve é direito de todos e tarefa de cada um!
Vamos somar! Quanto mais companheiros aderirem, maior
será a pressão para que a CPTM apresente uma proposta
decente e pare de enrolar a categoria.
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