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3ª rodada de negociação não evolui.

Na terceira reunião de
negociação apenas 08
cláusulas foram discutidas.

Durante a terceira reunião de negociação, a
CPTM pontuou algumas cláusulas em que o
Sindicato apresentou alterações. Durante três
horas e meia de negociação, nesta quarta-feira,
dia 19, o debate ficou apenas em torno das
seguintes cláusulas:
Benefício Saúde; 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;
Comissão de Sindicância e Aviso de Crédito
via Intranet. A CPTM propôs manter essas
cláusulas conforme texto do ACT vigente, não
atendendo os ajustes apresentados pelo
Sindicato na pauta de reivindicações.

A próxima reunião está agendada para o dia 25,
terça-feira, a partir das 9h.
“O prazo definido para o fechamento do acordo,
proposto na primeira reunião, está chegando ao
fim. Nós esperávamos que com o novo modelo
de negociação, com a CPTM apresentando sua
contraproposta previamente, os trabalhos fossem
mais ágeis, mas pelo visto, esbarramos na
resistência da empresa”, disse o presidente Eluiz.
Até agora, a manisfetação da empresa com
relação às cláusulas econômicas, foi de aplicar
4,88% de reajuste nos salários, no tíquete e
auxilio materno-infantil e segue sem proposta
para o Abono, Aumento Real, Refer e PCS,
reivindicações em que a Sindicato espera uma
definição já na próxima reunião.

CONFIRMADO!
CPTM homologa Intermédica como o novo plano de saúde
A CPTM homologou o processo licitatório em que define a Intermédica como o novo plano de saúde
para os seus empregados. A homologação foi confirmada através de publicação no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, do dia 12 de setembro. A implantação do plano se dará a partir de 1º de outubro.
A Intermédica foi fundada em 1968. Com 39 anos de experiência, é formada por uma sólida estrutura
de assistência à saúde, contando atualmente com cerca de 5.000 funcionários.
Atende atualmente mais de 4.390 empresas e mantém mais de 1.400.437 usuários (dado ANS base
março/2007).(fonte:www.intermedica.com.br )

