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VITÓRIA DOS FERROVIÁRIOS!
Sindicato assina ACT parcial com garantia
de cláusulas históricas
Na tarde desta quarta-feira, 26/08, o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo assinou com a CPTM o Acordo
Coletivo de Trabalho parcial de 2020/21.Estão garantidas 58 cláusulas do ACT vigente que a categoria não
solicitou alteração na nossa pauta de reivindicações. Foi uma grande vitória, uma vez que a CPTM tentou,
durante todo o processo de negociação, iniciado em janeiro, retirar direitos conquistados por este
SINDICATO. Foram meses de luta, persistência, uma boa dose de equilíbrio e estudo em busca de solução
para a manutenção dessas conquistas; e saímos vitoriosos. As cláusulas econômicas 001 — REAJUSTE
SALARIAL, 002 — VALE ALIMENTAÇÃO, 003 — VALE REFEIÇÃO, 004 — AUXILIO MATERNO
INFANTIL, - 005 — PATRIMONIO / TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS E 006— SALARIO
NORMATIVO ficaram de fora do documento assinado hoje, uma vez que a CPTM quer mantê-las com
reajuste zero. As cláusulas econômicas e as cláusulas 020- UNIFORMES ( que a empresa quer modificar),
029- GRATIFICAÇÃO DE APONTADOR, 054- LIBERAÇAO HORÁRIO PAGAMENTO DE SALÁRIO
(que ela quer excluir do ACT), e mais as cláusulas novas, não acordadas, serão levadas à assembleia para a
apreciação da categoria.

Conseguimos manter os aditivos sem perdas ou mudanças
Foram assinados todos os aditivos de jornada de trabalho dos segmentos: estação,
manutenção, segurança e tração, com as escalas atuais mantidas, assim como a troca de turno
e, principalmente, sem a redução do horário de refeição que a CPTM insistia em impor à categoria.
PPR 2020 GARANTIDO
Garantimos, também, o PPR do exercício 2020, que foi assinado hoje, para ser pago em 2021.
A proposta do PPR, enviada pela CPTM ao sindicato, foi a proposta apresentada pelo
conselho de administração da empresa. Publicaremos a íntegra do acordo em nosso site.

• O Sindicato continua firme em defesa das nossas
conquistas, e agradece a todos que abraçaram
nossa campanha com o uso de máscaras e coletes.
Mostraram força e isso foi decisivo para a nossa
vitória!

Aguardem a convocação de assembleia geral quando levaremos as
cláusulas econômicas, as não acordadas e as novas para que a
categoria decida!
O SINDICATO REPRESENTA A FORÇA DA CATEGORIA FERROVIÁRIA!

PARTICIPE DAS NOSSAS CONVOCAÇÕES!

