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Sindicatos dão um basta e suspendem negociação
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Não! Não!
Não! Não.

Depois de muitos NÃOS da empresa, Entidades
Sindicais dão prazo para CPTM se posicionar quanto ao
pagamento do PPR/16 e início das negociações do PPR
de 2017.

O que pensam os sindicatos:
•
CPTM desrespeita a categoria ao dizer que não
tem recursos para efetuar o pagamento do PPR 2016.
Esse acordo foi ﬁrmado ano passado no TRT; o mínimo
o que a empresa deveria ter feito era provisionar recursos, já que tinha uma data deﬁnida para cumprir o
compromisso;
•
Não aceitamos pagar por um erro de gestão da
empresa; o que a CPTM está fazendo é jogar para o trabalhador o resultado da sua má gestão;

Na quarta rodada de negociação, os Sindicatos,
aﬁnados em um discurso único, questionaram a CPTM
sobre o pagamento do PPR 2016 e abertura das negociações do PPR 2017.
A CPTM repetiu seu discurso: proposta de parcelamento do pagamento do PPR, continuando a conduzir as negociações retirando direitos conquistados
pela categoria.
Para os Sindicatos esse foi o momento do basta.
Suspenderam as discussões do novo ACT até dia 30 de
março, data da próxima reunião, para que a empresa
apresente o seu posicionamento diante da rejeição do
parcelamento do PPR por parte das entidades.

•
A posição da CPTM é lamentável. Até agora ela
só apresentou adversidades para os funcionários arcarem, e insiste em tirar direitos; além de sinalizar que
não honrará o que já foi assinado, disseminando entre
os trabalhadores um sentimento de descrédito total no
que diz e faz.
Por isso, os Sindicatos anseiam pela boa fé da
CPTM, e que a mesma demonstre vontade de negociar
e respeite os direitos dos trabalhadores em suas conquistas históricas. As entidades estão dispostas a discutir, com responsabilidade. Os sindicatos não assistirão
passivamente tanto desrespeito. O sentimento de todos é de indignação. A categoria está atenta!

Você vai decidir! Participe das convocações do seu
Sindicato. Não vamos deixar a CPTM desmantelar o
que levamos anos para construir!

