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D

epois de um
processo de negociação longo,
iniciado em julho, sem
que a CPTM apresentasse uma proposta que
viesse de encontro às
reivindicações da categoria, somente após a
intervenção do Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos,
José Luiz Portella, é que
os rumos do movimento
foram mudados.
A proposta do secretário
foi aprovada na assembléia do dia 17 e consiste em um reajuste de 7,85% (6,35% do índice de
inflação mais 1,5% de aumento real); tíquete de
R$15,00 (reajuste de 11,11%); uma movimentação no plano de carreira atual para os funcionários
com distorções nos salários em relação ao mercado, beneficiando aproximadamente 2.800 funcionários, valor que, somando aos 7,85% alcançará
reajuste de 11%, e a manutenção das cláusulas
históricas do acordo vigente (como horas-extras a
100%, adicional noturno de 50%,etc).
A categoria estava mobilizada para uma paralisação,
caso a proposta da CPTM não evoluísse. Os reajustes acordados serão retroativos a 1º de setembro. O
reajuste, segundo direção da CPTM, será aplicado
nos salários já no próximo pagamento.

União faz a diferença
Durante as negociações, os Sindicatos que atuam na
base da CPTM se uniram, apresentando uma pauta
única, defendendo um mesmo objetivo, já que, no final
das contas, o que todos buscam é melhoria das condições de trabalho e a valorização dos ferroviários.
Essa união foi positiva, pois, a categoria se fez ouvir

pela empresa e ecoou até no Governo do Estado. A proposta final saiu da Secretaria de Transportes Metropolitanos, que, além de melhorar a
proposta inicial da empresa, trouxe o compromisso de reduzir a terceirização na CPTM, a não
implantação da PPP (Parceria Público Privada),
e o compromisso do pagamento da periculosidade para os maquinistas.

Vitória da categoria
O movimento trouxe ganhos aos ferroviários,
além da evolução na proposta inicial da
CPTM.O ganho político foi grande. Com esse
movimento conjunto, os ferroviários marcaram
presença, tanto junto à empresa, como no
Governo do Estado.
A categoria respondeu às convocações dos Sindicatos. Sem essa participação e a mobilização, não
teríamos evoluído para esse resultado, que, se não
foi o que a maioria almejava, foi, ainda assim, positivo. Em julgamento no TRT muitos dos ganhos
acordados, poderiam não ter sido alcançados.
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A movimentação no plano de carreira vigente vem corrigir distorções de alguns cargos
com salários abaixo dos de mercado. Essa movimentação não muda a nomenclatura dos
cargos. Ela se dá de forma horizontal, correspondente a um acréscimo de 3,15%, que,
somado ao aumento de 7,85%, chega aos 11%. São eles:

Eletromecânico
Eletricistas de manutenção I
Mecânico de manutenção I
Agente operacional I
Conservador de via permanente
Ajudante geral
Auxiliar de escritório
Escriturário
Caldereiro
Carpinteiro
Manobrador
Pintor industrial
Almoxarife
Em reunião com o Secretário de Transportes
Metropolitanos e o presidente da CPTM, ficou
compromissado a periculosidade para os
maquinistas com previsão de pagamento a
partir de 1º de dezembro.

Pintor
Auxiliar de processos administrativos
Técnico de manutenção I
Controlador de circulação de trens I
Motorista II
Operador de máquinas e equipamentos I
Serralheiro
Assistente de secretaria I
Maquinista
Pedreiro
Encanador
Marceneiro

Com relação ao PCS, o compromisso é retomar as conversações em torno do projeto
apresentado pela empresa. Para o secretário, o projeto não é um “prato feito” e ainda
está sob análise dos órgãos de Governo,
que deverá ser concluído até o final do ano.

Um grupo de trabalho foi criado para adequar o Plano da CPTM de Plano de
Benefício Definido para Plano de Contribuição Variável. A primeira reunião
aconteceu no dia 12 de maio com representantes da REFER, CPTM e MERCER.
O final dos trabalhos está previsto para até 31/10/08.
O grande entrave para a extensão do plano para todos, é a dívida que a CBTU tem com o plano na Refer. A assinatura pela CBTU do Termo Aditivo de renegociação da dívida é essencial para que, até o final
do ano, este processo esteja finalizado, pois, parte desta dívida está contabilizada no Plano da CPTM.
O Sindicato agradece e parabeniza a todos os companheiros que atenderam as suas
solicitações e participaram ativamente de todo o processo de negociação. Valeu
companheiros! Nossa luta deve continuar no dia a dia, para mantermos nossas
conquistas e abrirmos caminhos para novas lutas!

