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ACT 2014/15 - CPTM - 2ª Reunião

NOVO PCCS É
CONDIÇÃO PARA
A CONTINUIDADE
DAS NEGOCIAÇÕES
Na sexta-feira, dia 14, aconteceu a segunda reunião de
negociação do ACT 2014/15, mas sem avanços. O presidente Eluiz questionou a direção da CPTM sobre a
implantação do PCCS. Segundo a gerente de recursos
humanos, Elizabete Cristina, o Plano já está aprovado,
mas ainda falta a autorização governamental com relação ao quadro de vagas e pessoal que ampara o PCCS.
A implantação do PCCS é condição essencial para que o
Sindicato dos Ferroviários de São Paulo continue com a
negociação; a resposta não contempla o que foi acordado
com a empresa. Para o presidente, o PCCS aprovado não
basta, é preciso que esteja dentro dos termos acordados,
com ganho salarial para todos os funcionários, definição
da evolução de carreira e os devidos enquadramentos,
como foi apresentado.

O Sindicato de São Paulo foi apoiado e acompanhado em
sua posição pelos demais sindicatos que atuam na CPTM.
CHEGA DE ENROLAÇÃO
Diante do impasse Eluiz informou que irá convocar assembleia onde a categoria definirá as ações futuras, para
que a empresa cumpra o acordo coletivo assinado com
este sindicato que garante a implantação do novo PCCS.
“Este acordo coletivo com a CPTM será um divisor de
águas. A empresa vem sistematicamente postergando
prazos e compromissos assumidos em acordo anterior.
A categoria confiou, acreditou, mas chegou o momento
do basta!” Com isso ficam suspensas as negociações do
ACT 2104/15 até que a empresa se manifeste quanto à
implantação do PCCS.
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Processo cobra multa por atraso
do PPR 2012.

VAMOS TODOS UNIR FORÇAS

O Sindicato, através do seu departamen-

PELA IMPLANTAÇÃO DO PCCS JÁ!
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to jurídico, entrou com ação cobrando
mento do PPR do ano de 2012.
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