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Comitê Ferroviário
Assembléia histórica une categoria contra
proposta da CPTM para o ACT 2008/09

Depois de 7 rodadas de negociações, a
CPTM apresentou a sua vergonhosa proposta
para as cláusulas econômicas que se resumiu
a um reajuste de apenas 6,35% nos salários e
demais benefícios.
Com essa proposta o tíquete refeição
passaria a R$ 14,36, nada de aumento real,
além da exclusão de reivindicações
históricas da categoria como implantação
de um novo Plano de Cargos / Salários e
Programa de Participação nos Resultados.
C O N T R A - P ROPOS TA
Os Sindicatos, unidos em um único
objetivo, o de atender aos anseios dos
ferroviários, fizeram uma contra-proposta com

um reajuste de 7,15%, 5% aumento real,
abono de R$ 935,00, tíquete de R$ 15,00,
mas não abriram mão da antecipação imediata
de 50% da Participação nos Resultados,
movimentação horizontal equivalente a 5,25%
de acordo com o PCS a ser implantado e a
garantia das cláusulas consensadas.
As Entidades Sindicais deram um prazo
até o dia 10/10 para a CPTM se posicionar
em relação à contra-proposta da categoria.
Caso a Empresa não atenda às
reivindicações dos ferroviários, os
Sindicatos sinalizam a possibilidade de um
movimento grevista a partir da 00:00 hora
do dia 20/10.

Basta! Ferroviários querem respeito!
Vamos
juntos
lutar
pelos
nossos
direitos!
Venha
fazer
parte
dessa
história!
Ferroviários, chegou o nosso momento!
Vamos dar a resposta que o Governo
e a CPTM merecem!

Os ferroviários
disseram SIM!

A CPTM disse não...
- Ao aumento real, a um PCS
justo que elimine as distorções
salariais, à REFER para todos
e implantação do PPR.

- Reajuste salarial de 7,15%!
- Aumento real de 5%!
- Antecipação imediata de
50% da Participação nos
Resultados!
- Tíquete de R$ 15,00!
- Movimentação horizontal
equivalente a 5,25% de acordo com o PCS encaminhado
aos órgãos de Governo!
- Abono de R$ 935,00!

Os ferroviários não aceitam mais serem tratados como categoria de segunda classe!
Vamos lutar unidos pelos nossos direitos contra as imposições e o desrespeito da
Empresa e do Governo do Estado.
A categoria faz a sua parte. Ela é o principal instrumento na melhoria dos serviços
oferecidos à população. Mas não é valorizada por todos os resultados positivos alcançados. Sem os ferroviários São Paulo pára!
Então, companheiros, vamos em busca dos nossos direitos!

Assembléias
Serão realizadas 4 assembléias entre os dias 13 e 14/10, sendo uma em cada base.
Em todas elas, os Sindicatos estarão unidos com a presença dos representantes
das 4 Entidades Sindicais.

Sindicato da Sorocabana: dia 13/10 às 7 horas no pátio da oficina
de Presidente Altino
Sindicato de São Paulo: dia 13/10 às 16 horas na Sede Central do
Sindicato
Sindicato da Central do Brasil: dia 14/10 às 8 horas no pátio de
Calmon Viana
Sindicato dos Engenheiros: dia 14/10 às 13 horas na Associação
dos Engenheiros (Portão 7 na José Paulino)

Compareça! Sua participação é muito importante para
definir os rumos de nossa luta!

CHEGA DE IMPOSIÇÕES!
Juntos somos mais fortes!
Queremos ser tratados com dignidade!

