7ª reunião do ACT 2020/21 - CPTM – 29/07/2020

ZERO para todas as cláusulas
econômicas é a proposta da CPTM
Na reunião desta quarta-feira, dia 29/07, as cláusulas econômicas foram o foco. A CPTM
veio com ZERO% de reajuste para todas as cláusulas econômicas. O argumento da empresa
não poderia ser mais oportunista: a pandemia do corona vírus que, segundo ela, acarretou
queda na arrecadação.
O presidente Eluiz jogou por terra esse argumento da empresa em sua fala, muito bem
colocada:
1- Estamos discutindo a recomposição salarial de um período anterior à pandemia.
Qualquer reflexo desse período de pandemia teria que ser discutido em ACT futuro;
2- A CPTM é dependente do Estado, isso para o bem e para o mal. E em momento de
crise como esse, ela teria que valorizar os seus funcionários, que estão na linha de
frente e mantiveram o sistema ferroviário funcionado desde o começo da pandemia,
inclusive no momento mais crítico da contaminação, e não desvalorizar a categoria
com proposta para retirar direitos;
3- Eluiz lembrou que, ao propor Zero de reajuste a CPTM está, sim, tirando direitos, uma
vez que a reposição de perdas salariais anualmente, é garantido pela constituição;
4- O sindicato manteve a posição da categoria, aprovada na pauta de reivindicações para
esse ACT: reajuste pelo maior índice do período, que foi o INPC/IBGE, fechado em
3,92%, mais 3% de aumento real, com reflexo em todas as cláusulas econômicas,
já que a CPTM obteve um aumento na receita tarifária contábil de 11,87%;
5- Continuidade das negociações do PPR 2020, com pagamento para 2021.
Diante da posição da empresa, o Sindicato de São Paulo quer manter aberta as
negociações e espera uma nova rodada para que sejam debatidas todas as questões
pendentes, inclusive as cláusulas já acordadas pela empresa nas primeiras reuniões, mas
que agora, descaradamente, ela quer voltar atrás.
Seguimos firme em defesa das nossas conquistas. Parabéns à categoria que abraçou
nossa campanha em defesa do nosso Acordo Coletivo de Trabalho. Todos usando os
coletes e máscaras da nossa campanha salarial!

NÃO vamos entregar nossas conquistas!
Ferroviários em alerta: não mexa nos
nossos direitos!

