ACT 2013/14

27/05/2013

SINDICATO E CPTM ASSINAM ACORDO
O Sindicato assinou o Acordo Coletivo
2013/14 depois da manifestação favorável de
esmagadora maioria. O pagamento será
creditado, com o reajuste, em 31/05,
retroativo a março, nossa data-base.
Encerramos as negociações com a CPTM
em acordo. Sentamos para negociar,
ouvimos, nos fizemos ouvir, discordamos da
proposta inicial que sabíamos, não
correspondia às expectativas da categoria e,
por fim, apresentamos aos companheiros a
proposta que a empresa levou a todas as
entidades. Numa atitude democrática, o
Sindicato só assinou o acordo após decisão
da categoria.
.

O Sindicato dos Ferroviários de São
Paulo, como guardião das conquistas
dos ferroviários, sempre agiu com
responsabilidade e nunca expôs a
categoria a aventura jurídica ou a um
mar de incertezas. Questões como
PCCS e PPR devem ser negociadas; a
justiça do trabalho (TRT) nunca se
manifestou sobre esses dois temas por
entender que são de livre negociação
entre as partes. Por isso, o acordo em
torno de reivindicações tão esperadas
pelos ferroviários foi uma grande vitória.

Nossas conquistas
 Reajuste salarial de 5,91% (IPC-FIPE)+Aumento real de 1% totalizando
6,97%, extensivo ao auxilio materno-infantil;
 Implantação de um PCCS a partir de agosto, que vem corrigir distorções
salariais, estabelecendo critérios de promoção;
 Adiantamento de metade do 13º em janeiro de 2014 (opcional); essa
opção poderá ser feita a partir de outubro/2013;
 Cartão alimentação de R$ 100,00, em substituição à cesta básica. Por
força do contrato vigente, a cesta in natura virá até junho/2014. Mas antes
disso o Sindicato irá negociar o reajuste desse valor, em março/2014,
buscando a igualdade com as demais empresas do Estado;
 Tíquete de R$ 23,00 cada (reajuste de 15%), totalizando R$ 506,00/mês;
 PPR 2013 com a garantia do pagamento mínimo de R$ 3.300,00.

O Sindicato agradece a todos os ferroviários que
sempre se fizeram presentes às nossas convocações.

Vencemos mais uma etapa!

