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Presidente Eluiz é recebido pelo Secretário de
Transportes Metropolitanos
Na oportunidade, o presidente do sindicato apresentou reivindicações urgentes da categoria.

Diante de tantas questões pendentes e no
momento crucial para o fechamento do novo
ACT, o presidente do Sindicato, Eluiz Alves de
Matos, se reuniu com o secretário Estadual de
Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy,
nesta sexta-feira, 12/04. O presidente Eluiz
esteve acompanhado da deputada estadual,
líder do PSDB, Carla Morando, do vicepresidente, Maurício Matos e do representante
dos agentes de segurança da CPTM e diretor
do sindicato, Vinícius Rego Vieira.
Na
reunião
foram
tratadas
questões
relacionadas à área de segurança da CPTM,
que passa por sérios problemas, como os
enfrentamentos diante do crescente comércio
ambulante. Além disso, foi apresentada ao
secretário toda a luta que a categoria vem travando, desde 2015, para a regulamentação das
atividades do corpo de segurança ferroviária, através do PL 176/2016.
Também fizeram parte da pauta assuntos como a atual negociação coletiva, o problema pendente
da REFER, que cria uma desigualdade entre os funcionários da empresa e a estagnação do PCCS.
O secretário se mostrou bastante preocupado com os problemas do setor de segurança, tão crucial
para o bom funcionamento da empresa. Se comprometeu em analisar o problema, e buscar,
juntamente com a deputada Carla Morando, solução para o setor. Afirmou que dará atenção a cada
uma das questões apresentados pelo Sindicato.
Para o presidente Eluiz, o encontro foi bastante produtivo. “Fomos ouvidos; mostramos ao
secretário questões que vêm se arrastando na CPTM; inclusive questões mais atuais, ligadas à
qualidade da gestão. Saímos da reunião com o pensamento positivo, de que serão tomadas
decisões. Vamos aguardar!”
À deputada Carla Morando, o presidente Eluiz
agradece todo empenho e seu envolvimento com
a classe ferroviária. Através do seu esforço e
interesse é que o Sindicato conseguiu levar suas
reivindicações ao secretário.
Secretário Alexandre Baldy, presidente Eluiz, deputada
Carla Morando, vice-presidente Maurício Matos e o
diretor Vinícius Rego Vieira.

