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PPR 2019, temos motivos para comemorar!
Os números do PPR 2019 já saíram, e sim, temos motivos para comemorar. Graças a todo empenho da
categoria, que mesmo nas situações mais adversas busca solucionar os problemas do dia a dia na CPTM,
conseguimos atingir todas as metas. Isso significa que, no mínimo, cada trabalhador terá um prêmio de R$
4.542,75. O valor do prêmio pode alterar de acordo com os indicadores individuais. O pagamento, como
definido na cláusula acordada com a CPTM, será em duas parcelas, sendo a primeira em 31 de março e a
segunda em 30 de junho/2020. A CPTM disponibilizará na intranet a consulta do valor individual do prêmio.

Assembleia aprova pauta de reivindicações para ACT 2020/21
A assembleia realizada no dia 24 de janeiro, na sede central do Sindicato, aprovou a pauta contendo as
reivindicações da categoria para o novo acordo coletivo de trabalho (ACT 2020/21).
A pauta traz um total de 77 cláusulas, sendo que 67 são cláusulas preexistentes. Algumas sofrem alterações,
como as econômicas, com novos percentuais de aumento. Foram incluídas mais 10 cláusulas novas, atendendo
às sugestões da categoria.
A pauta foi protocolada na CPTM dia 27 de janeiro. Agora aguardamos a agenda de reuniões para dar início ao
processo de negociação, cuja data-base é março. Aguardem a publicação da íntegra da nossa pauta de
reivindicações para o ACT 2020/21.

Empréstimo bancário: liberação depende da CPTM
Resultado de cláusula do ACT, o empréstimo bancário tem recebido grande
dedicação desta entidade para sua implementação. Dos contratos a serem firmados,
o Sindicato já assinou o do Banco do Brasil, faltando ainda a Caixa Econômica Federal
e Banco Daycoval. Mas a operacionalização do contrato com o BB depende de ações da CPTM. Temos cobrado
a agilização de todos os convênios, já que a empresa garantiu a implantação dos mesmos até o fim deste mês.

