SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA
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Esta é uma publicação oficial do Sindicato de São Paulo, Sindicato da Central do
Brasil, Sindicato dos Engenheiros e do Sindicato da Sorocabana - nº 05 - 25/09/2008

Comitê Ferroviário
CPTM não prioriza as negociações
Ferroviários, tá na hora de reagir!

Já passamos da 5ª reunião de negociação do
ACT 2008/2009 e até agora só ficaram consensadas
48 cláusulas. Com relação às cláusulas econômicas,
nenhuma proposta foi apresentada, assim como
os pontos cruciais: PCS, PPR e REFER, que também
não evoluíram.
Aconteceram reuniões específicas sobre o
Plano de Cargos e Salários e REFER, apenas para
a Empresa informar que as posições dos Sindicatos
em relação a estes temas não serão levadas em
conta, ou seja, tudo será imposto à categoria da
forma como foi encaminhado aos Órgãos de
Governo.
A lentidão e a falta de prioridade nas
negociações demonstram que a CPTM e o Governo
do Estado não querem nem ao menos ouvir os
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trabalhadores. Os Sindicatos sentem este
descaso na mesa de negociação, onde o mais
comum é ouvir NÃO a qualquer alteração ou
introdução de novas reivindicações.
Como o prazo para o fechamento do
Acordo está próximo (30/09), os Sindicatos
tentaram agendar outras reuniões antes desta
data, na tentativa de agilizar o processo. Mas,
os negociadores da CPTM não aceitaram,
argumentando terem outros compromissos e
eventos para participarem, deixando a
negociação do ACT para um segundo plano.
Mas, os Sindicatos conseguiram agendar
mais duas reuniões e prorrogar a validade do
Acordo atual até 10/10.
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- Dia 02/10 – reunião em local e horário a serem
definidos (serão divulgados para a categoria);
- Dia 06/10 – mais uma reunião onde a CPTM
apresentará a proposta final, incluindo as
cláusulas econômicas.

A categoria pediu, os Sindicatos se uniram...
Agora é a hora de fazer sua parte !
Vamos reagir às imposições da CPTM!
VENHA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA CONJUNTA (SINDICATOS unidos)
06/10 às 18h na Estação Júlio Prestes
Campanha Salarial é nossa prioridade!
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Agora é a hora de fazer sua parte !
Vamos reagir às imposições da CPTM!
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06/10 às 18h na Estação Júlio Prestes
Campanha Salarial é nossa prioridade!
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