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Primeira reunião define rumos da
negociação do ACT 2007/08 da CPTM

Presidente Eluiz e diretor Affonso, representantes
do Sindicato na 1ª reunião do ACTtttrrr

Sindicato e empresa se reuniram
no dia 10 de agosto para deliberar
sobre os critérios de condução
do processo negocial do Acordo
Coletivo 2007/08, quando ficou
garantida a data-base, com a
manutenção das cláusulas do
acordo atual até a assinatura do
novo acordo.

Diretoria da CPTM apresentará contraproposta
com análise de todas as cláusulas

A CPTM assumiu o compromisso de apresentar a contraproposta com sua posição
para cada cláusula da pauta de
reivindicações, no dia 12 de
setembro, data da próxima
reunião. O prazo previsto para
o fechamento do Acordo é até o
dia 28 de setembro.

Com a confiança e a participação da
categoria, manteremos os
ferroviários na vanguarda das
grandes conquistas!

Agenda
Próxima reunião de negociação do
ACT 2007/08
Dia 12/09/2007
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PLANO DE SAÚDE
O pregão para a escolha do novo plano de saúde da CPTM aconteceu
dia 16 de agosto. A empresa vencedora foi a Intermédica. Desta vez,
o Sindicato espera que a vencedora atenda às necessidades da categoria,
com uma rede credenciada abrangente e serviços de qualidade, com
assistência médica de excelência. A CPTM ainda não homologou essa
empresa como vencedora, pois está analisando a documentação e os
recursos impetrados pelas demais finalistas.

PPR
Está chegando ao fim o trabalho da comissão para
elaboração dos indicadores e metas do Plano de
Participação nos Resultados. Assim que o processo
for finalizado, divulgaremos o resultado, com o peso
definido para cada uma das metas a serem alcançadas.

PCS
Como foi divulgado no Trilho de junho/julho, a
contratação da Fundação Getúlio Vargas para
a segunda etapa dos trabalhos de revisão do
PCS foi efetivada pela resolução de diretoria
- RD 5865 - de 15 de agosto (veja íntegra ao
lado).
A CPTM irá elaborar um estudo a partir do
levantamento apresentado pelo Sindicato dos
problemas do PCS vigente, objetivando
melhorá-lo, corrigindo as distorções e criando
formas de valorização dos cargos e um plano
de carreira.

REFER PARA TODOS
O Sindicato tem cobrado ações da empresa
para a imediata transformação do Plano de
Benefício Definido da REFER para o Plano de
Contribuição Definida, assim como a inclusão
de todos os seus funcionários, inclusive aqueles
que sairam da Refer e desejam retornar. A
CPTM é Patrocinadora, portando, é um direito
de todos os seus empregados serem incluídos
nesse fundo de pensão.

Acesse: www.stefsp.org.br

Ivete toma posse como
Conselheira da Refer
A diretora do Sindicato, Ivete Machado Buosi, tomou posse
na segunda-feira, 03 de setembro, como membro do Conselho Deliberativo da Refer, para um mandato de 04 anos.
Ela conseguiu uma votação jamais alcançada na história
da Refer, com 4.049 votos, contra 1.799 do segundo
colocado e 1.313 do terceiro.
O Sindicato agradece a participação da categoria nessa
eleição, que contribuiu para que Ivete alcançasse essa
expressiva votação.

