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Circular Nº 18/2010

Companheiros da CPTM
AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL
TRT PROPÕE ADIAMENTO PELA CONTINUIDADE DAS NEGOCIAÇÕES
Na audiência realizada nesta sexta-feira, dia
15, a juíza do TRT sugeriu o adiamento para a
próxima semana para que Sindicato e CPTM
continuem as negociações. Na assembléia de
quinta-feira, dia 14, a categoria rejeitou a
proposta da CPTM até que a questão do PPR e
demais reivindicações estejam definidas. O
Sindicato
concordou
em
continuar
negociando no TRT por entender que a
proposta da CPTM, como esta, não atende
aos anseios da categoria. Uma reunião ficou
agendada para o dia 18/10 às 14 horas no TRT.

A proposta da CPTM
 Mudança da data-base para 1º março, com
negociação de reajuste em março/2011
referente aos meses de janeiro e fevereiro de
2011;
 Reposição salarial de 0,88% (IPC-Fipe de
setembro a dezembro/2009);
 Implantação, do Programa de Participação
nos Resultados, com distribuição de até uma
folha nominal a ser pago em 02 parcelas, com
antecipação da 1ª parcela em julho/2011,
vinculado ao atingimento de metas;
 Extensão
do
programa
de
Bônus
(janeiro/dezembro/2010) para empregados
afastados por acidente de trabalho desde o 1º
dia e os afastados por doença a partir do 16º dia
em 2010, com pagamento retroativo das
parcelas já pagas do 1º ao 2º quadrimestre;

O movimento promovido pelo Sindicato dos
Ferroviários de São Paulo em busca de
melhorias na proposta apresentada pela CPTM

para o ACT 2010/2011 resultou na proposta de
implantação do PPR, luta travada há anos pela
categoria. A mudança de atitude da empresa veio
depois que o Sindicato de São Paulo anunciou
movimento grevista e foi ao TRT/SP.

Cada avanço só é
conquistado com luta!

Assembléia Geral
Extraordinária Permanente na
sede central do Sindicato dia

20, quarta-feira às 16 hs
para avaliar o encaminhamento
das negociações.

Participe! Estamos na
etapa final da campanha
salarial 2010.
Próxima audiência no
TRT, dia 21 às 13:30
horas. Compareça!
São Paulo, 15 de outubro de 2010.

