Informativo
para Funcionários da CPTM
SETEMBRO/2007

2º BOLETIM/ ACT2007/08

CPTM propõe reajuste de 4,88%

Representantes da CPTM e representantes do Sindicato na 2ª rodada de negociações do ACT

Na segunda reunião de negociação
do ACT 2007/08, realizada na quartafeira, dia 12/09, como tinha sido
definido, a CPTM apresentou a sua
contraproposta para as cláusulas da
pauta de reivindicações do Sindicato.
O reajuste proposto foi de 4,88%, que
corresponde ao índice acumulado do
IPC-FIPE, extensivo ao tíquete e ao
auxílio materno-infantil.
Das 70 cláusulas da contraproposta
da empresa, 50 foram aceitas
conforme reivindicação da categoria.
Nas próximas reuniões, serão
discutidas aquelas que sofreram
alterações apresentadas pela empresa
ou pelo sindicato. São elas: aumento
real, cesta básica, tíquete refeição,
férias/13º salário, auxílio maternoinfantil, gratificação de apontador,
adicional noturno, vale-transporte,
horas extras, transporte geral,
transferência de crédito bancário,
calendário anual de compensação de

jornada, liberação dia do pagamento de
salário, incentivo à educação e
profissionalização, licença para
acompanhamento médico-familiar,
estabilidade aposentadoria, comissão
de sindicância, jornada de trabalho,
plano de cargos e salários e três
cláusulas do Acordo vigente (préexistentes) que não foram citadas na
proposta da CPTM: Abono (prêmio
especial), participação nos lucros e/ou
nos resultados, segurança do trabalho
e saúde ocupacional.
O Sindicato levará à mesa de
negociação as cláusulas novas,
aprovadas pela categoria em
assembléia, sobre as quais a CPTM não
se manifestou: previdência privada
suplementar, adicional de risco de
vida/ pessoal de estação, adicional de
periculosidade pessoal de tração,
salário substituição, medicamentos
especiais, fornecimento de lanches
aos empregados em horas extras.
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Sindicato quer definir
nesse
Acordo temas
importantes como:
Aumento real, abono, como forma
de compensar a PLR ainda não
definida, Refer para todos e a
Revisão do PCS.

Manteremos a categoria informada sobre a
evolução das negociações. A decisão final depende
da manifestação de todos!Aguardem a convocação
do Sindicato!

Ferroviários unidos pela
manutenção
dos seus direitos!
Próxima reunião de
negociação do
ACT 2007/08: Dia 19/09/2007

