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Comitê Ferroviário

CPTM paga pra ver!
Mais uma vez as negociações não decolam

Ainda não foi desta vez que as negociações
deslancharam. Apesar da CPTM ter se comprometido trazer já nessa reunião do dia 11, definições em relação às reivindicações dos Sindicatos,
novamente nada aconteceu. Sob a alegação de não
ter tido tempo hábil para que a direção da empresa definisse as questões do PPR e do encaminhamento a ser dado às negociações, a CPTM conseguiu atravancar, mais uma vez, a rodada. Informou
que as respostas para estas questões somente serão dadas após reunião da diretoria que acontecerá
no dia 12/09 (sexta-feira).
Os Sindicatos se mantiveram firmes em sua proposta de uma definição imediata do PPR, PCS e REFER.
Além disso, as entidades Sindicais deixaram
claro que estão dispostas a negociarem em qualquer dia e horário, até a data do dia 30 de setembro, prazo final para a CPTM apresentar sua proposta do Acordo. Informaram também que somente comparecerão em reuniões, sobre esse tema,
com a presença de todos os Sindicatos.

Os Sindicatos querem
para a próxima reunião:
- Minuta do Programa de Participação nos Resultados (PPR) com cópia do documento encaminhado aos órgãos de Governo;
- Tabela salarial e a pesquisa de mercado do
PCS, já que os Sindicatos entendem que fazem parte do estudo do Plano e não foram apresentados.
Após a próxima rodada de negociação, os Sindicatos discutirão a realização de uma Assembléia em conjunto para manter a categoria mobilizada e informada.
Mais do que nunca este é o momento da categoria se manter alerta e unida em defesa de
seus direitos!

Ferroviários: vamos mostrar nossa força!
Chegou a hora de dizer não às promessas!
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