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CIRCULAR Nº 012/2012

COMPANHEIROS DA CPTM
ACT 2012/2013

NOVA PROPOSTA SERÁ LEVADA À ASSEMBLEIA DIA 28
A assembleia realizada nesta quarta-feira na sede
do Sindicato deliberou pela realização de uma
nova assembleia dia 28 de maio, para
apreciação, pela categoria, da proposta
apresentada pela empresa na audiência de
conciliação realizada no TRT às 17 h do mesmo
dia.
Como chegamos a essa proposta:
Depois da audiência do dia 17 de maio,
imediatamente o Sindicato de São Paulo
convocou a categoria para assembleia, dia 23,
onde a proposta da empresa seria avaliada.
Como todos sabem, este Sindicato sempre atua

com responsabilidade e nunca expôs a categoria
a situações incertas.
Um dia antes da assembleia, dia 22, terça-feira,
às 17:29h, a CPTM apresentou uma nova
proposta ao Sindicato, garantindo o pagamento
de, no mínimo, R$3.000,00 para o PPR 2012 e
vale refeição a R$20,00.
A assembleia de quarta-feira, dia 23, foi
interrompida. Fomos ao TRT para audiência que
começou às 17 h. Foram mais de três horas de
debate que resultou na manutenção da proposta
para o PPR e para o vale refeição, e na melhoria
do percentual de reajuste de 6,17 para 6,63%.

O resultado da negociação no TRT:
• reajuste salarial de 6,63% (IPC-FIPE mais 1,94% de aumento real);
• vale-refeição (sem nenhum desconto) de R$ 20,00 por dia, 22 ao mês, incluindo nas férias;
• Garantia do mínimo de R$ 3.000,00 para o PPR 2012, a ser pago até dia 29 de março de 2013,
independente dos resultados das metas previstas no Programa;
• PCS: criação de comissão e apresentação de estudos no prazo máximo de 90 dias, sob pena
de multa.

A CPTM garantiu a manutenção dessa proposta até dia 29 de maio. Até lá o Sindicato fará uma
avaliação mais abrangente dos termos propostos, incluíndo a definição do teor do acordo específico do
PPR, com todas as garantias da proposta apresentada na audiência de conciliação.

Assembleia Geral Extraordinária Permanente para apreciação e
deliberação da proposta da CPTM, apresentada na audiência de
conciliação. Segunda-feira, dia 28, às 16 horas, na sede do
Sindicato. Estamos na reta final. Compareçam!
São Paulo, 24 de maio de 2012.

