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ACT 2016/17 CPTM

COMITÊ FERROVIÁRIO

10/05/16

Categoria decide continuar
as negociações no TRT e adia greve
Greve é adiada para dia 24/05 - Nova audiência dia 17/05

Na assembleia do dia 10 a categoria definiu as ações futuras para o melhor resultado das suas
reivindicações, justas e legais. Aceitaram a orientação do juiz do TRT, que durante a audiência de
conciliação do dia 09 sugeriu uma nova audiência para o dia 17 às 10h. Não havendo acordo ele se
comprometeu em encaminhar o processo à relatoria e envidar esforços para agilizar o julgamento.
Na audiência a CPTM apresentou uma nova proposta para o reajuste dos salários e demais cláusulas
econômicas, de 5,22%, em duas parcelas, proposta rejeitada por todos os sindicatos no tribunal. A
proposta do TRT, sugerida na primeira audiência, é de 10,44% (IPC-FIPE), e a reivindicação contida na
pauta da categoria é de 11,08% (INPC-IBGE).
A assembleia definiu ainda:
• Manter o "estado de greve", adiando a greve para o dia 24;
• Aprovou assinatura do acordo parcial, com as cláusulas preexistentes que já foram acordadas
nas negociações;
• Buscar todas as possibilidades de acordo; caso seja infrutífero, a assembleia aprovou nova data
para a paralisação e nova assembleia de todos os sindicatos.

GREVE a partir da
Zero Hora do dia 24/05

Todos os sindicatos, em ações conjuntas,
pelos direitos da categoria!

Venha somar, companheiro!

Essa luta é de todos! Assembleias dia 23, às 18 horas
•Sindicato de São Paulo na Sede Central
•Sindicato da Sorocabana em local a deﬁnir
•Sindicato da Central do Brasil, à R. Dr. Almeida Lima, 358 - Brás
•Sindicato dos Engenheiros na Associação dos Engenheiros.

