sindicato@ferroviarios-sp.org.br
www.ferroviarios-sp.org.br

Informativo
para funcionários
da CPTM
8 DE MAIO/2017

ACT 2017/18 - 7ª Reunião

CPTM apresenta proposta de reajuste,
mas Sindicato rejeita!!
A sétima reunião de negociação aconteceu na segunda, dia 08, no auditório do
DRHD, na Lapa. A CPTM apresentou a seguinte proposta para as cláusulas econômicas:
• Reajuste pelo acumulado do IPC-FIPE, de 4,43%;
• Pagamento parcelado em duas vezes, a primeira retroativo a 1º de março e a segunda
em setembro, sem retroagir;
• Mantém, sem alteração, as cláusulas de horas extras a 100%, integralização benefício
previdenciário e 2/3 de férias, desde que a categoria aceite a proposta como foi
apresentada;
• Manutenção das demais cláusulas já acordadas.
O Sindicato rejeitou a proposta na mesa, pois não aceita o índice de reajuste
oferecido, como também o parcelamento. Além disso, quer um reajuste maior
para o vale refeição e vale alimentação, para igualar com os valores atuais pagos
aos metroviários. Esse foi o compromisso assumido pelo presidente da CPTM nas
negociações do ano passado. Dia 17/05 é o prazo definido pelo Sindicato para que a
CPTM se posicione sobre essas reinvidicações.

Diante do histórico da CPTM, que não vem respeitando os ferroviários,
como no caso do PPR 2016, a categoria não abre mão dos reajustes em
parcela única. Mais uma vez, o parcelamento está na pauta da CPTM e,
mais uma vez, o Sindicato de São Paulo diz NÃO.

Nossa participação na greve geral.
Sindicato de São Paulo
não perdeu o trem da história!
Páginas 2, 3 e 4.
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Orgulho de ser ferroviário!
Todos foram chamados, todos conheciam
os motivos. A greve geral foi um movimento que
o Sindicato dos ferroviários de São Paulo abraçou,
mas a participação de cada um, espontaneamente,
era antes de tudo uma tomada de consciência de
que a ação tinha quer ser já, pela preservação dos
direitos dos trabalhadores! E mais uma vez, os
nossos maquinistas, seguranças, pessoal de oficinas
e estações, foram a força do movimento.
Empenho e dedicação dos diretores do
Sindicato, a base propulsora para chegarmos lá! A
mola mestre na concretização do nosso propósito!
Mais uma vez a direção do sindicato agradece e se
enche de orgulho por ter trabalhadores tão dedicados
na sua linha de frente.

4

Maio/2017

GREVE GERAL DO DIA 28/04
A honrosa participação dos ferroviários!
O nosso propósito com a greve geral foi
alcançado. O Sindicato dos ferroviários de
São de Paulo teve uma participação exemplar,
atuando com maturidade e responsabilidade,
na luta contra as perniciosas reformas da
previdência, trabalhista e da terceirização.
Nós, do Sindicato de São Paulo, continuamos
a fazer história em defesa dos direitos da
classe trabalhadora. Nascemos, em 1932, da
necessidade de lutar por uma carga de trabalho
e salários mais justos. Agora, mais uma vez, os
ferroviários estiveram presentes.
Desta vez, lutando em defesa de direitos
de todos os trabalhadores.
Não perdemos o trem da história!
Mesmo diante das ações que pedia a
ilegalidade do movimento; mesmo diante da
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falta de espírito de grupo de funcionários do
CCO e supervisores de tração, que tentaram
burlar a paralisação, ainda assim, fomos
vitoriosos.
E nossa vitória se deu pela participação
dos nossos companheiros guerreiros! Diretores
do sindicato que foram para todos os locais
de trabalho e chamaram os trabalhadores
para um movimento além dos trilhos! Um
movimento que tinha como objetivo colher
frutos para o amanhã! Para os que aqui estão
e para os que virão!
“Cumprimos a nossa parte! O Sindicato
tem muito orgulho de cada ferroviário
que representa. Todos sabem que sem luta
não há vitória. E de luta, companheiros,
essa categoria nunca fugiu”, definiu o
presidente Eluiz Alves de Matos.
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