Boletim Conjunto

Sindicato dos Ferroviários de São Paulo
Sindicato dos Ferroviários da Sorocabana
29 de Abril de 2014

5ª Reunião: Pendências e Retrocesso
ACT 2014/15 - CPTM

A quinta reunião durou mais de
10 horas e foi marcada por retrocesso e falta de vontade de negociar por parte da direção da empresa, demonstrando uma total
falta de respeito com a categoria.
Apesar do consenso em algumas
cláusulas, muitas restaram pendentes, e ainda, a empresa se recusou a discutir as cláusulas novas apresentadas pelos Sindicatos,
que surgiram a partir das sugestões apresentadas pela categoria.
Mas o pior ficou reservado para o
final: a proposta econômica encolheu! Aquela apresentada anteriormente, previa reposição da inflação pelo IPC-FIPE, 3,97% mais
2,5% de aumento real, totalizando
6,57%, cai para apenas 3,97%, extensivo ao tíquete, vale alimentação, taxa de ocupação de imóvel e
auxílio materno-infantil. A CPTM
não manteve o aumento na quantidade dos tíquetes (de 22 para 24
ao mês) e não aceitou a proposta
de melhorar o valor da vale ali-

mentação aprovado pela categoria, de R$ 247,69. Os Sindicatos
rejeitaram a proposta de imediato.
Ainda assim tivemos uma conquista que vale ressaltar: a não
compensação dos 02 dias para
acompanhamento médico-familiar, mediante atestado/declaração médica.

Queremos avançar
nas conquistas
Temas importantes como PPR
2014 e escalas não entraram nas
discussões. A CPTM informou
que eles serão tratados à parte,
adiantando que, com relação ao
PPR, será enviada uma minuta
com o valor mínimo já definido em R$ 3.300,00, sem discutir
com os Sindicatos os indicadores
e as metas. São assuntos que precisam ser debatidos, e a categoria
não abre mão de participar, como
forma de corrigir distorções hoje
existentes.

Assembleia do
Sindicato dos
Ferroviários de
São Paulo
Dia 08 de maio (quintafeira), às 18h, na sede
Central do Sindicato Pça Alfredo Issa, 48, 20º a.

Assembleias do
Sindicato da
Sorocabana
Dia 08 maio, às 08h em
Osasco (Presidente Altino)
defronte as oficinas; 11h
na estação Barra Funda;
14h na Estação Granja
Julieta e 18h na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Osasco e Região, na
Rua Erasmo Braga, 307,
bairro Presidente Altino.

Compareçam às assembleias! União e mobilização, a força da nossa luta!

