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Greve a partir da 0:00 hora
do dia 17/10!
A assembleia do dia 09/10 rejeitou a proposta feita pela
CPTM e pelo Governo do Estado de São Paulo e decidiu que os
ferroviários vão cruzar os braços!
Após a CPTM confirmar sua descabida proposta de 4,50% de correção nos salários e 4,22%
para os demais benefícios, os ferroviários decidiram na assembleia do dia 09/10, entrar em
greve a partir da 0:00 hora do dia 17.
Tentamos! Nos últimos anos não fizemos
outra coisa a não ser negociar com a CPTM o
pagamento da PR,
e sempre colocavam um argumento diferente para
não pagar. Outras
categorias, até da
mesma secretaria,
já recebem a sua
Participação nos
Resultados e, os
ferroviários, nada!
A CPTM e o
Governo usam o
comprometimento
dos ferroviários em suas constantes propagandas,
mas não atendem às principais reivindicações da
categoria. Estamos sendo usados e não podemos
mais permitir isso. Chega de enganação!

Não restou outra alternativa à categoria a não
ser valer seu direito de reivindicação: cruzar os
braços. E como resposta, a categoria paralisará,
por tempo indeterminado, os serviços de transporte ferroviário a partir do dia 17, data do treino oficial do Grande Prêmio Brasil de Fórmula
1, uma das bandeiras de propaganda à população do Estado e
da Empresa. Tá
na hora de mostrarmos a importância dos ferroviários, afinal de
contas transportamos mais de 2
milhões de passageiros por dia!
Greve é um
direito de todo
trabalhador
e
está garantido na
Constituição Federal (art.9º). Para tanto, precisamos estar unidos pela mesma causa, já que
não há vitória sem luta.
Conscientize-se e faça sua parte!

Assembleia 16/10 (sexta-feira)
às 18:30 horas na Estação Júlio
Prestes para a organização da greve
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