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Categoria suspende greve, mas
permanece em “estado de greve”.

A categoria, na assembleia de quinta-feira, dia 02, suspendeu a greve dos trens, mas continua em “estado de
greve”, como foi solicitado pelo TRT na audiência que aconteceu na manhã do mesmo dia.
Na audiência, o TRT solicitou à categoria que suspendesse o movimento e permanecesse em “estado de greve”.
Garantiu intermediar a continuação das negociações, ficando já definida audiência para possível conciliação no
dia 10 de junho, às 13 horas. Antes disso, o Sindicato se reuniu com Secretário de Transportes Metropolitanos, que
apresentou a seguinte proposta:
Reajuste de 3,27%; licença maternidade de 180 dias; vale alimentação de R$ 18,00; eliminação do salário
de treinamento para maquinistas; compromisso de implantar o bilhete de serviço para integração Metrô/CPTM;
compromisso de estudar as distorções do PCS em 120 dias.

A categoria interrompeu a greve, mas não encerrou o movimento!

Valeu, companheiros! Fizemos um movimento consciente e
organizado! Pensado a cada passo, desde o nosso primeiro
anúncio de greve, feito dia 13 de maio, a ter inicio dia 23.
A empresa começou oferecendo 1,75% de reajuste, zero de aumento para vale alimentação e nada mais!
Continuamos as negociações, mas nada surgiu que atendesse às nossas reivindicações.
A CPTM apresentou nova proposta de reajuste de 3,07 e vale alimentação a R$ 17,00, que foi rejeitada. Fomos
ao TRT no dia 30 e 31/05; a desembargadora instrutora da audiência, pediu pela continuidade da negociação,
visto que a greve estava definida para o dia 1º de junho. Atendemos à orientação do TRT. Aguardamos uma nova
proposta, que não veio. Na assembleia do dia 1º, a categoria decidiu pela greve com a paralisação total dos trens.

Próximos passos do movimento:

Audiência no TRT dia 10 às 13 horas
hs.
Assembleia na sede central do Sindicato dia 10 às 18

Compareçam todos! A luta continua!
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A categoria se uniu; os ferroviários
mostraram que têm força, garra,
determinação e coragem para lutar
em busca de suas reivindicações
justas e merecidas!

Obrigado, companheiros! Parabéns a todos, os de longa data que ajudaram a construir
nossa história até aqui e aqueles que agora chegaram, e nesse momento tão importante,
se mostraram, tomaram posição e integraram com força o nosso movimento!
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