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Circular Nº 011/2011

Companheiros da CPTM
CPTM
Acordo Coletivo 2010:

O acordado entre o Sindicato de São
Paulo e a CPTM vale para todos
Em julgamento de dissídio coletivo realizado
dia 27/04, os juizes do TRT-SP decidiram, por
unanimidade, pela extensão do Acordo 2010,
assinado pelo Sindicato de São Paulo, aos
funcionários lotados na Zona Leste. Para a juíza
relatora do processo, não justifica funcionários
de uma mesma empresa terem acordos
diferenciados. Seu voto foi seguindo pelos
demais juizes do Tribunal.
Com o resultado do julgamento, os funcionários
lotados na zona leste terão os salários e o auxílio
materno-infantil reajustados retroativo a
setembro de 2010, que era a data-base da
categoria até esse Acordo. Terão direito,
também, à grande conquista do Sindicato nesse
Acordo, o PPR/2011, cuja primeira parcela será
paga em julho deste ano.
Lembramos que o atraso no pagamento da
terceira parcela do bônus e a não aplicação dos
benefícios do ACT 2010/2011 para os
funcionários lotados na Zona Leste ocorreu
devido à forma aventureira de pessoas que se
intitulam representantes da categoria e que

não têm habilidade nem experiência para lidar
com os direitos dos trabalhadores.
Como são muitos os associados da Zona Leste
ao Sindicato de São Paulo, o presidente Eluiz
não mediu esforços para que a CPTM
estendesse a eles o ACT 2010/2011, assim
como o bônus. A última parcela do Programa de
Bônus, creditado para os demais funcionários
em fevereiro, só foi paga para o pessoal da Zona
Leste no início de abril, depois de várias
intervenções deste Sindicato.

Mais uma luta:
A decisão do TRT-SP garantiu a database em março para todos os
trabalhadores da CPTM. Assim, o
Sindicato buscará, nesta negociação
que está em andamento, a extensão do
resultado final do ACT 2011/2012 para
todos!

Atenção:
Estamos na reta final do ACT 2011/2012. A próxima reunião será dia 29, sexta-feira, às
15 horas, quando a CPTM apresentará proposta das cláusulas econômicas. Aguardem
convocação do Sindicato para Assembleia que decidirá sobre o novo ACT.
São Paulo, 28 de abril de 2.011.

