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CIRCULAR Nº 06/2012

Proposta da CPTM evolui,
mas não agrada!
Nas últimas reuniões de negociações ocorridas nos dias 26 e 28, a CPTM apresentou nova proposta
para o reajuste, mas não convenceu!

Proposta final da CPTM





Reajuste de 4,60%, acrescido de 1%, perfazendo 5,65%
Vale alimentação, corrigido no mesmo percentual, passa a R$ 19,02 cada,
Auxílio materno-infantil no valor de R$ 224,06,
Taxa de ocupação de imóvel (valor de referência) de R$ 378,08.

Sindicato diz Não

Apesar da CPTM afirmar que esta é sua proposta final, o Sindicato deu prazo até dia 09 de abril
para que ela se manifeste e avance rumo às reivindicações da categoria. A “proposta final” foi
rejeitada, pois o Sindicato não abre mão de vários pontos importantes para fechar essa negociação
em acordo:
1) Reajuste de 5,83%,
2) Aumento real de 5%, afinal a empresa vem aumentado sua receita e diminuindo suas
despesas dia a dia,
3) Vale refeição a R$ 22,00, para acompanhar o aumento de alimentação em São Paulo,
4) Garantir a definição já do PPR 2012,
5) Implantação do PCCS, com melhoria salarial.

Garantias
Além da manutenção das cláusulas preexistentes, a CPTM definiu prazos para discutir, fora do ACT,
algumas reivindicações que constam da nossa pauta:
 Em até 90 dias se reunirá com uma comissão do Sindicato para discutir o convênio com
farmácias nos municípios de interesse dos funcionários,
 Em até 90 dias: discutir a melhor forma para a distribuição da cesta básica,
 Em até 30 dias: estudar sobre a permuta de funcionários entre linhas.

O Sindicato aguarda até dia 09 de abril que a empresa apresente uma
nova proposta que contemple as reivindicações da categoria!

É chegada a hora! Fique atento às convocações
do Sindicato!
São Paulo, 28 de março 2012.

