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Circular Nº 06/2011
ACT 2011/2012 - 4ª reunião
CPTM diz não às cláusulas novas

A

quarta reunião de negociação que aconteceu nesta quinta-feira, dia 17, foi uma
sucessão de NÃOS. A CPTM, até o momento, não apresentou nenhum
índice de reajuste e negou todos os pleitos novos apresentados pelo
Sindicato.
PPR - a empresa se negou incluir o PPR como cláusula do ACT para 2012,
argumentando que existe um acordo assinado em separado. Isso significa que, a cada
ano, manter esse acordo será sempre uma nova batalha. Para o Acordo do PPR de 2011,
reuniões serão realizadas no mês de abril, com a presença de representantes do
Sindicato, para analisar os números dos indicadores e metas, já que, em julho, será feita
uma antecipação de 50% do Programa.
Questões como Refer e PCS, segundo representantes da CPTM, não entram como
cláusulas do ACT, pois, existem pendências que não dependem da decisão da empresa.
A primeira, Refer, depende do equacionamento da dívida existente no plano deixada
pela CBTU para que a CPTM possa estendê-la aos que não têm esse plano de
previdência privada ou mesmo oferecer outro plano a todos.
O PCS novo ainda não foi concluído. Questionada sobre a criação de novos cargos que
tem acontecido nos últimos tempos, foi dito que a CPTM tem autorização para criá-los
de acordo com suas necessidades, mas dentro do PCS de 1996, em vigência. O
Sindicato protestou já que não corrige as distorções existentes e nem cria expectativas
de evolução na carreira.

Estamos chegando na reta final das
negociações do ACT 2011/2012. A última
reunião acontece dia 31/03. O debate será
em torno das cláusulas econômicas!!!!!!!!
São Paulo, 17 de março de 2011.

