CIRCULAR Nº 001/2021

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA

COMPANHEIROS FERROVIÁRIOS DA CPTM
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE SÃO
PAULO convoca os associados e demais integrantes da categoria Ferroviária, que prestam
serviços na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, lotados na base territorial
deste Sindicato, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no
próximo dia 20/01/2021, em primeira convocação às 08:30 horas, na Sede Central do Sindicato,
localizada à Praça Alfredo Issa, 48, 20 o andar - Centro, e, não havendo quorum legal, procederse-á, em segunda convocação, no mesmo dia e local, às 09:30 horas, com qualquer número de
empregados presentes, estando a presente Assembleia aberta até às 15:30 horas, a fim de
deliberar sobre as seguintes matérias da ordem do dia:
1 ) Leitura, discussão e votação da Pauta de Reivindicações a ser apresentada à CPTM, com
vistas à assinatura do novo Acordo Coletivo de Trabalho a ser firmado na data base da categoria
(01/03/2021);
2 ) Outorga de autorização à Diretoria do Sindicato, para início das negociações coletivas,
assinar o Acordo Coletivo e/ou, no caso de se tornarem infrutíferas as negociações, instaurar o
competente Dissídio Coletivo Econômico e/ou instaurar o Dissídio de Greve, caso necessário;
3 ) Discutir e deliberar sobre o Desconto Confederativo / Assistencial;
4 ) Declarar a Assembleia aberta para as tratativas necessárias às negociações pertinentes ao
Acordo Coletivo, até a sua conclusão e assinatura. Por conta da Pandemia do Corona Vírus
(COVID-19) e seu grande risco de transmissão, serão adotadas todas as medidas de segurança
determinadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS e diretrizes governamentais, visando
o respeito e cuidado com a saúde dos ferroviários, com medição de temperatura corporal,
disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e distanciamento seguro.

São Paulo, 12 de janeiro de 2.021

Sua participação é fundamental

