6ª reunião do ACT 2020/21 - CPTM – 22/07/2020

CPTM se nega a negociar a pauta
dos trabalhadores
Empresa não dá oportunidade para a defesa de todas as cláusulas
novas e começa reunião já dizendo não a elas!
A sexta rodada de negociação do ACT 2020/21, que
aconteceu nessa quarta-feira, 22/07, teve os ânimos
acirrados! A CPTM assumiu o papel de “moleque”,
querendo impor um ofício às entidades para que elas
se manifestassem sobre uma proposta de redução de
direitos e garantias do ACT. Isso causou uma
indignação geral, e foi rejeitado de imediato por
todos! Além disso o Sindicato tem outro documento
da empresa onde cerca de 90% das cláusulas já estão
garantidas! O presidente Eluiz coloca luz à seguinte
questão: “A CPTM está sem credibilidade; quer que o Sindicato se manifeste sobre ofício onde nega
grande parte do que já havia acordado. Para nós, se temos um documento anterior, onde já temos
essas garantias, não há porque apresentar outro, ainda mais sem a concordância das entidades
sindicais!”
Diante da posição do sindicato, de manter sua defesa à pauta aprovada pela categoria, e às questões
debatidas e já acordadas, a CPTM interrompeu a reunião.
Voltou com um tom mais baixo, mas, ainda assim, a evolução foi pequena, ficando ainda muitas cláusulas
pendentes.
Cláusulas consensadas nesta reunião:
 Cláusula 007 - Aluno aprendiz (mantida sem alteração);
 Cláusula 029 - Gratificação de apontador (mantida sem alteração).

Novas reuniões agendadas:
Dia 28 – pauta: Refer (período da manhã) e aditivos (período da tarde)
Dia 29 – pauta: pendências, demais cláusulas novas e cláusulas econômicas
O momento é de união! Não vamos entregar
nossos direitos! Vista nossos coletes e use nossas
máscaras; mostre sua indignação à proposta da
CPTM!
A resistência será nossa bandeira! Vamos lutar,
juntos, companheiros! Entre em contato com o diretor
do Sindicato no seu setor e faça parte da nossa luta!

