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Circular Nº 04/2012

Companheiros da CPTM

Negociações do ACT 2012/13 da CPTM
CPTM

2ª reunião:
reunião: defen
defendendo nossa pauta
A segunda reunião de negociação do ACT 2012/13 teve início já com a garantia de 43 cláusulas, mantidas
sem alteração de texto, como estão vigentes no acordo atual. São elas:
002-aluno aprendiz; 006-gratificação de férias, 009-adicional noturno; 010-vale-transporte; 011-horas-extras; 013acompanhamento benefício saúde; 014-seguro de vida em grupo/decessos; 015-adicional de risco de vida; 016reembolso quebra de caixa; 017-adiantamento quinzenal; 018- beneficio odontológico; 020-transporte para fora do local
de trabalho; 023-calendário anual de compensação de jornada; 024-ausência por tratamento dentário; 025-liberação dia
pagamento de salário; 026-recebimento PIS/PASEP; 027-férias período de gozo; 028- incentivo à educação; 029atividades culturais/educativas/lazer; 030-educação continuada, aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento
profissional; 032 – estabilidade de gestante; 034- aleitamento materno; 035- férias de gestante; 036-aposentadoria
especial; 037-uniformes; 038-utilização de EPIs; 039-danos materiais; 040-diferenças salariais; 041-férias
fracionamento; 043- estabilidade acidente de trabalho; 044-estabilidade membros da cipa; 045-assistência jurídica; 046acervo técnico; 047-revisão médica e psicológica; 048-atestados médicos e odontológicos; 049-comissão de sindicância;
050-ausência dificuldade de acesso; 052-segurança do trabalho e saúde ocupacional; 053-programa de dependência
química; 054-aviso de crédito via intranet; 055-normas e procedimentos; 056-consignações sindicais; 064-licença para
cuidar de interesse privado.

Os debates da 2ª reunião
Nas discussões da segunda reunião o Sindicato marcou sua posição em defesa das cláusulas contidas em nossa
pauta de reivindicações. Das 11 discutidas, acordamos 05.
001- Cesta básica: mantida. O Sindicato reivindicou a melhoria na qualidade dos produtos;
03 – Integralização do benefício previdenciário: mantida;
04 - Anuênios/averbação do tempo: mantida;
05 - Aviso prévio: pendente para avaliação o Sindicato reivindicou a inclusão de 05 dias por ano de serviço
prestado;
07 - Férias/13º salário: pendente;
08 - Gratificação de apontador: pendente. A CPTM sugeriu sua exclusão, argumentando que, com o sistema
de ponto atual, ela perde sua aplicabilidade. O sindicato discordou dessa posição e defendeu sua manutenção
até que o sistema eletrônico seja 100% implementado;
012 - Benefício saúde: pendente. O Sindicato solicitou da empresa, um critério mais rigoroso no edital, pois a
Intermédica vem descumprindo o contrato, com o descredenciamento, não cumprimento de prazo para
consultas e um atendimento precário. O contrato atual finda em setembro. O Sindicato quer participar das
discussões do novo processo, para que as exigências levem a um atendimento mais eficiente;
019 - Empréstimo bancário: pendente. O Sindicato questionou o contrato de exclusividade com o Banco do
Brasil e quer que a CPTM assegure o desconto em folha dos empréstimos consignados dos contratos a serem
realizados entre o Sindicato e outras instituições bancárias;
021 - Transporte geral: mantida, extensivo para utilização no sistema metroviário mediante a apresentação
do bilhete de serviço;
022 - Transferência de crédito bancário: pendente;
033 – Licença maternidade: mantida
São Paulo, 06 de março de 2012.

