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Comitê Ferroviário
Começam as negociações do Acordo Coletivo 2008 / 2009
Sindicatos e CPTM estabelecem calendário das reuniões
Salários podem não estar contemplados no “tudo
ou nada” proposto pela CPTM.
A empresa retrocedeu e propôs iniciar as
discussões pelas cláusulas novas e na seqüência as
pendentes. Novamente, as Entidades Sindicais
discordaram desta ordem e, reivindicaram iniciar as
discussões das cláusulas consideradas primordiais
para a categoria como PCS, PPR, e Refer, deixando
por último apenas o reajuste salarial, já que a média
dos índices, provavelmente seja conhecida somente
na primeira quinzena de setembro.
Após muita discussão e persistência dos
Sindicatos, ficou consensado:

No dia 18/08, segunda-feira, aconteceu a 1ª
reunião do processo de negociação do ACT 2008 /
2009. Neste ano, a CPTM decidiu “inovar” e contratou
o que ela chamou de “Consultor de Negociação”.
Apesar da tentativa de inovação, a Empresa veio
com os mesmos discursos e as mesmas práticas dos
anos anteriores, apenas com personagens
diferentes.
A CPTM trouxe a velha proposta de uma
negociação tipo “pacotão”, isto quer dizer que, ou a
categoria aceita tudo o que a Empresa quiser
empurrar goela abaixo ou nada do discutido terá
validade. Além disso, quis impor que as discussões
começassem pelas cláusulas com pequenos ajustes,
depois as novas e por último as econômicas.
Mas, as Entidades Sindicais mantiveram uma
postura firme e única, deixaram claro que este tipo
de negociação prejudica apenas os trabalhadores,
pois coloca em risco tudo o que foi negociado, já
que itens essenciais para a categoria, como
Participação nos Resultados e Plano de Cargos e

- Dia 05/09 será entregue formalmente aos
Sindicatos o estudo feito pela FGV / CPTM a respeito
do novo PCS/ Plano de Carreira, que foi apresentado
em uma reunião realizada no dia 02/04/08 onde
não foi dada a oportunidade de uma análise pelas
Entidades Sindicais. Neste mesmo dia, haverá a
discussão do PPR e das cláusulas com ajustes na
redação;
- Dia 11/09 será a vez de discutir a Refer e também
as cláusulas novas;
- Dia 18/09 haverá a discussão do PCS e das cláusulas
novas restantes;
- Dia 25/09 discussão das cláusulas restantes e
inclusive as econômicas;
- Dia 30/09 data-limite para apresentação por parte
da CPTM de uma proposta final de acordo.
Assim, a 1ª rodada definiu o planejamento
geral do processo negocial, estabeleceu o calendário
de negociação, confirmou 1º de setembro de 2008
como a data-base da categoria e ratificou todas as
cláusulas do acordo coletivo atual até o fechamento
do novo ACT.
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Os Sindicatos convocam todos os ferroviários a
participarem do processo de negociação. Será
necessária a união de todos para o fechamento de
um Acordo Coletivo que atenda as expectativas
históricas da categoria.
Os Sindicatos estão unidos e nossa Campanha
Salarial precisa, mais do que nunca, da unificação
da categoria, que não pode ser enrolada.
Todos juntos, num mesmo trilho, com certeza,
resultará em melhores conquistas!
Os ferroviários precisam mostrar a sua força e a
Empresa precisa reconhecer e valorizar os seus
trabalhadores, que são os responsáveis por
transportar mais de um milhão e meio de passageiros
por dia.
Vamos à luta!

Participe da negociação do
Acordo Coletivo!

As reuniões acontecerão no Shelton INN Hotel – Planalto que fica
na Avenida Cásper Líbero, 115, no 2º andar.

Reunião
2ª
3ª
4ª
5ª

Data / horário
05/09 das 9:30 às 12:30 horas
11/09 das 9:30 às 12:30 horas
18/09 das 9:30 às 12:30 horas
25/09 das 9:30 às 12:30 horas

