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Dezembro/2016

Vem aí mais 365 dias de ação!
Vemos luz no fim do túnel...

Feliz Natal e um 2017
de grandes realizações!

EDITORIAL

A caminho dos 85 anos, nos trilhos!

O

ano de 2016 foi um ano de crises. Crise política, moral
e econômica que mudou o panorama do país. Muito desemprego aliado ao argumento de pouco retorno do que antes fora
investido fez com que algumas categorias não tivessem reajustes de
acordo com a inflação.
O sindicato viveu os dois lados dessa moeda. Alcançamos um
grande acordo com a CPTM onde o reajuste conquistado ficou
acima da maioria das categorias economicamente importantes que
negociam no mesmo período que nós e, em contrapartida tivemos
que negociar com a MRS e a Valec um valor não tão atrativo, mas
que ao menos preservasse o poder de compra do ferroviário.
A locomotiva desse país, o seu povo trabalhador, não merece
arcar com todas as consequências da crise, que em última instância
tem sido provocada por gestões erradas e escolhas equivocadas dos
nossos políticos.
Vivemos uma crise de credibilidade. Nós, do sindicato dos ferroviários, lutamos para que a categoria não sofra mais do que tem
sido imputado a todos os brasileiros. Antes de tudo, muita calma!

Vamos buscar em 2017 ajustes, que não prejudique a categoria,
mas que não estrangule as empresas, afinal é importante mantê-las
em atividade e, se possível, em crescimento. Isso significa manter
empregos!
É dentro dessa expectativa que a diretoria do sindicato tem
projetado suas ações para o próximo ano. De mais conquistas, de
melhorias, de valorização dos ferroviários, adequação salarial e mais
esperança! Assim vamos rumo a 2017, acreditando que tudo pode
ser melhor do que é!
É isso que desejamos à família ferroviária! Um futuro de mais
alegrias, mais respeito e mais conquistas! É por isso que o sindicato
dos Ferroviários de São Paulo
luta!
Feliz Natal! Feliz Ano Novo
a todos!
Eluiz Alves de Matos
Presidente

Está chegando a hora de nos despedirmos de 2016.
E fazemos isso agradecendo o carinho que recebemos
de todos aos amigos ferroviários, que têm sido nossos
companheiros, que participam e nos apoiam na luta por
dignidade dessa categoria tão combativa.
Desejamos que o Natal e o novo ano que virá
sejam iluminados; que esses 365 dias que virão sejam
de busca da paz, da conquista, da compreensão, da
reflexão, do perdão, da prosperidade e do amor!
Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
A Diretoria
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VALEC - ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PRESIDENTE SE REÚNE COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Eluiz fala do resultado dos dissídios de 2015 e 2016
e é recebido com carinho em todas as regionais

E

m novembro, durante a semana de 21 a 25, o presidente Eluiz e diretores do sindicato participaram de uma série de reuniões nas subsedes
e na sede central com os aposentados e pensionistas ferroviários.
O presidente tem a preocupação de, através dessas reuniões, manter o
contato direto com os nossos associados, sendo uma ótima oportunidade
de sanar dúvidas e informá-los sobre as ações da entidade.
O foco da fala do presidente do sindicato foram as negociações dos acor-

dos de 2015 e 2016 com a VALEC (para quem tem paridade). Eluiz expôs sobre o longo e árduo processo de dissidio enfrentado pela entidade.
Confirmou o pagamento dos reajustes de 5% e 6.4% na competência de
novembro e esclareceu sobre os valores atrasados: “Todas as medidas estão
sendo tomadas para que venham integralmente o mais rápido”. Todo o
empenho do presidente Eluiz, resultou na confirmação do pagamento dos
atrasados na competência de dezembro.

Pirituba

Jundiaí

Sede Central

Eluiz e os diretores começaram as reuniões deste
ano por Pirituba, local em que os aposentados e
pensionistas sempre se confraternizam, sob a direção de Tunicão.

Jundiaí sediou a segunda reunião, organizada pelo
diretor Esmeraldo e o funcionário Tico, no Clube
Nacional, espaço já conhecido dos nossos associados,
onde o sindicato sempre realiza seus eventos.

A Sede Central, foi incluída no circuito de reuniões
para criar mais uma opção, facilitando o comparecimento de quem mora em outras regiões da cidade
de São Paulo.

Ribeirão Pires

Santos

A quarta reunião aconteceu em Ribeirão Pires, organizada pelos diretores Manoel e Doly. Foi um evento bastante concorrido, com a presença de aposentados
e pensionistas da região do ABC.

Encerrado a semana, a quinta reunião aconteceu em Santos, onde Eluiz é sempre calorosamente recebido. Tradicionalmente, os diretores Pascoal e Gilson fazem um contato direto com os nossos associados, que fazem questão de comparecer ao evento.
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VALEC - ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DISSÍDIOS DE 2015 E 2016 (PARIDADE)

O caminho da nossa conquista foi árduo, mas persistimos.
Pagamento
Os reajustes foram aplicados nas aposentadorias e pensões em novembro (pagamento que alguns recebem no fim do mês de referência e outros
no início de dezembro, de acordo com o final do benefício).

Atrasados

D

Eluiz em audiência no TST

esde 2015 temos esbarrado na resistência da Valec (extinta RFFSA) e do ministério do planejamento em negociar com os sindicatos de ferroviários. Tivemos que enfrentar uma atitude impositiva
tanto da empresa quanto do Governo Federal, que propôs um reajuste
ínfimo, bem abaixo da inflação do período em 2015.
Entre idas e vindas, conseguimos levar para o TST (Tribunal Superior
do Trabalho) intermediar o processo negocial. Tarefa que se estendeu até
a data-base de maio de 2016.
Continuamos as negociações sob a intermediação do Tribunal Superior
do Trabalho, em Brasília, com dois dissídios pendentes, 2015 e 2016. Saímos da proposta ruim, com reajustes irrisórios e evoluímos para os percentuais que, afinal, foram homólogos pelo TST: 5% referente a 2015 e
6,4% de 2016.

Empenho do presidente Eluiz trouxe resultado:
pagamento foi efetuado em dezembro
Dos dissídios de 2015 e 2016 acumularam vários meses de atrasados
das referidas datas-bases, em função da demora de se chegar a um entendimento. A busca pelos atrasados foi a nova empreitada do presidente
do sindicato, que não mediu esforços para sua liberação, integral, sem
parcelamento. O resultado do seu empenho foi a confirmação do pagamento de todos os atrasados em dezembro. Os valores se referiam a 19
meses devidos de 2015 e 2016. Mais uma grande vitoria dos ferroviários
diante do desrespeito e da má vontade da Valec que tanto prejuízo trouxe
à categoria. Agora a nossa luta para 2017 é para recuperar perdas sofridas em acordos anteriores, já discutidas pela comissão paritária (Valec e
Federação), em 2015.
Atrasados de 2015 e 2016: 19 meses

Nesses 84 anos de história o sindicato dos Ferroviários de São
Paulo nunca cruzou os prazos diante dos obstáculos. E assim
será nessa nova etapa que vem chegando com o novo ano!

MRS
ASSÉDIO MORAL

Monocondução caracteriza assédio moral

O

sindicato fez várias cobranças à MRS, inclusive administrativas, sem
obter resposta. Por isso buscará o caminho da justiça, para sanar o problema, através de ação de cumprimento de obrigação de fazer, cumulada com
indenização de danos morais com o objetivo de assegurar os direitos dos maquinistas da MRS Logística em monocondução (quando trabalham sozinhos).
Esses profissionais estão sujeitos a condições degradantes de trabalho. Além
disso a ação busca reparar os danos causados aos empregados por desrespeito
às condições mínimas de higiene e segurança.
O pedido de indenização por danos morais está baseado na existência de
assédio moral decorrente do tratamento desumano e humilhante a que estão
submetidos. Diante das peculiaridades da atividade de maquinista em monocondução o empregado não pode utilizar as instalações necessárias sempre
que desejado já que não é possível abandonar o comando da máquina por
mais de 45 segundos sobre a pena de acionamento automático, pelo sistema de segurança, do serviço total dos freios da composição. Ele é obrigado a
satisfazer as necessidades fisiológicas dentro da cabine da locomotiva, local
também onde se alimenta, numa violação do direito fundamental do trabalhador ao ambiente de trabalho digno. Vai contra a natureza humana, impor ao trabalhador longas horas sem satisfazer as necessidades fisiológicas.
Ainda que as locomotivas tenham sido reformadas, com instalações sanitárias, o problema reside no sistema de monocondução. Para diminuir custos a
empresa prefere suprir um posto de trabalho, não levando em conta as consequências para o maquinista, que é obrigado a suportar sozinho uma composição ferroviária, o que lhe acarreta muitas responsabilidades.
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Adeus à Lapa

N

ão é samba, mas daria uma boa letra. Os
funcionários da MRS estão se
despedindo do bairro da Lapa
onde estão alojados desde a
criação da empresa. As oficinas
de locomotivas, diesel e elétrica, foram transferidas para Raiz
da Serra e para Jundiaí. O esNovas instalações em Jundiaí
critório, com o pessoal de RH,
também deve ir para Jundiaí. A empresa justificou as mudanças como
forma de diminuir custo!

ESCALA

Mudança causa problemas e MRS volta atrás

N

o setor da subestação (eletroeletrônica), responsável pela manutenção
da sinalização, subestação e rede aérea, houve uma tentativa por parte
do gerente de acabar com o revezamento que garante 18% de adicional. O sindicato questionou, pois causou uma grande insatisfação entre os funcionários.
Aos finais de semana não teria ninguém para, de imediato, atender as emergências, já que a escala seria fixa. A empresa persistiu, para depois concluir aquilo
que já sabíamos: não daria certo. Voltou atrás com a escala de revezamento, em
dezembro/2016. O sindicato reafirma a máxima de que é preciso ouvir quem
realmente conhece e faz a empresa crescer!

MRS
LAUDOS

DATA-BASE

Data-base muda para novembro

A

s negociações do ACT de maio/2016
resultaram em uma grande mudança,
aprovada pela categoria em assembleia: foi definida uma nova data-base, para 1º novembro.
O sindicato percorreu os locais de trabalho,
e, através de voto secreto, os funcionários se
posicionaram sobre a proposta de mudança da data-base. Foram 601 votos apurados.
Desse total, 335 foram pela aprovação da mu-

dança de data base (55,74%). Além disso, esse
acordo trouxe outras garantias:
Pagamento de indenização pela mudança
da data-base (efetuado em setembro) no valor de R$ 570,00 e a garantia de R$ 1.200,00
da parcela fixa do PPR/16; Crédito extra no
cartão-alimentação de R$ 630,00, também
pago em setembro além da manutenção das
cláusulas do ACT 2015/16.

Negociações da nova data-base estão em curso

A

diretoria do sindicato está atualmente
negociando o ACT da nova data-base,
novembro. A bandeira que o sindicato está
defendo é da recomposição das perdas inflacionárias dos últimos 18 meses. A falta de

reajuste ajustado à inflação vem corroendo o
salário do trabalhador. Não basta que a empresa conceda abono. O que a categoria quer
é reajuste salarial, pois é o que refletirá positivamente em sua remuneração.

MRS avança em sua proposta, mas ainda não atende
as reivindicações da categoria

A

MRS melhorou a proposta, que agora
tem parcela fixa do PPR e aumento acima da inflação nos benefícios:
• Reajuste em duas parcelas: 5% retroativo a
01 novembro e 3% em 01 janeiro, a ser aplicado sobre o salário de outubro (totalizando
8% de reajuste);
• Parcela fixa do PPR 2017 de R$1.000,00,
com pagamento para julho/2017;
• Tíquete extra de R$ 400,00, em dezembro;
• Tíquete de R$ 687,12 nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Novo reajuste em
fevereiro, passando a R$ 720,00;
• Diária de maquinista a R$ 38,00 a partir de
dezembro;
• Auxilio materno-infantil de R$ 300,00, retroativo a novembro;

• A proposta prevê a renovação das demais
cláusulas do ACT vigente.
A proposta do sindicato vai além, pois quer
recuperar as perdas dos últimos 18 meses não
alcançados nas negociações que mudou a data-base.
• 5% de reajuste retroativo a novembro, mais
3,5% em janeiro, o que reporia a inflação
dos últimos 12 meses. E ainda mais 2,67%
a ser pago na vigência desse acordo coletivo,
totalizando a inflação dos últimos 18 meses;
• Valor da parcela fixa do PPR de R$ 1.500,00.
Para o sindicato há um desinteresse por parte
da empresa já os seus resultados em transporte
de carga estão em linha crescente, assim como
o lucro líquido. Em 2015, nos primeiros 09
meses, a MRS alcançou 203 milhões. Agora,
em 2016, nos primeiros 09 meses, saltou para
363 milhões (um aumento de 78,4%).

Conseguimos novas
avaliações

A

história dos resultados dos laudos feitos
pela MRS merece uma retrospectiva. Em
2010 foram feitas medições em vários locais de
trabalho. Essas medições foram acompanhadas
pelo sindicato.
Em 2013 a empresa fez novamente outras
medições, que não foram acompanhadas pelo
sindicato. A empresa não fez um calendário de
trabalho e avisava a entidade sempre de última
hora. Começou uma peregrinação. De imediato, o sindicato solicitou da MRS o resultado dos
laudos e ela não forneceu. Prometia que iria entregar, mas não entregava. Depois de muita conversa e pedidos feitos via documento, a empresa
finalmente apresentou os resultados dos laudos
de 2013; isso se deu em dezembro de 2015. Ao
analisar os resultados, comparando com os de
2010, o sindicato percebeu que havia uma grande divergência nos resultados.
Solicitamos reunião para que a empresa explicasse o porquê das mudanças. Os diretores apontaram falhas nesses laudos, como, por exemplo,
a não avaliação de vários locais e de locomotivas.
Solicitamos que fossem feitas novas medições, o
que ocorreu neste ano de 2016.
O resultado foi bem diferente do trabalho
que a MRS fez sozinha. Ficou bem próximo do
resultado dos laudos feitos com o acompanhamento dos nossos diretores em 2010.
Nos novos laudos foram detectados locais com
ruídos acima de 85 decibéis, que não apareceram
nos laudos de 2013, dando aos trabalhadores o
direito de entrarem com pedido de aposentadoria especial.
MONITORIA

SUBESTAÇÃO DE PARANAPIACABA

Problemas devido ao abandono

P

ara reduzir custos, a MRS retirou os funcionários da subestação de Paranapiacaba,
que fica próxima restaurantes e residências, deixando as instalações sem nenhum cuidado. O
sindicato acionou o Ministério do Trabalho e
um fiscal foi até o local. Foram feitas exigências
para melhorar a segurança no prédio. Mesmo
com as mudanças o sindicato alertou à MRS so-

bre o risco de falha no sistema.
Mas a empresa, sempre pensando em diminuir os custos, não ouviu os funcionários e nem
o sindicato. No dia 4 de dezembro um transformador estourou, causando pânico entre os
moradores e turistas da Vila. Por sorte, neste dia
havia um funcionário no local que solucionou o
problema.

Adicional de Monitoria

O

sindicato entrou com ação buscando o
pagamento do adicional de monitoria
para os maquinistas. Constatamos que a empresa não pagava corretamente esse adicional, o
fazendo somente quando o Maquinista Monitor
estava em trem com prefixo. Quando está em
pátios, manobrando, este tempo não é pago. O
compromisso da MRS é de que, a partir da segunda quinzena de dezembro, será implantado
novo sistema onde essa distorção será corrigida.
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CPTM
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ACT 2016/17

Mesmo na crise conseguimos reajuste
salarial e ganho real nos benefícios

O

ano de 2016 foi um ano pouco favorável aos trabalhadores. O aumento
da inflação e do desemprego, além da recessão econômica, fez do ano que finda um período sem ganhos reais nos salários. As categorias que negociaram no primeiro trimestre
encontraram dificuldade para garantir pelo
menos as perdas acumuladas pelos índices de
preços, e a maioria teve reajustes escalonados
e parcelados.
Nosso processo negocial foi extenso, e a
sua conclusão se deu sob a intermediação do
TRT-SP.
Conquistamos mais!
O sindicato de São Paulo conseguiu para a
categoria um dos melhores acordos dentre as
categorias com data-base no mesmo período.
Os salários foram reajustados em 10,44%. O

Sindicato em audiência no TRT-SP

sindicato aceitou o parcelamento do reajuste dos salários e, em contrapartida, negociou
um reajuste para os benefícios com ganho
real (acima da inflação do período, que foi
de 10,44%). O vale alimentação foi para R$
319,00 mensal, um reajuste total de 11,51%.
O vale refeição foi para R$ 736,00 por mês,
o que representa um valor facial de R$ 30,66,
reajuste de 15,36%. E o auxílio materno-infantil foi elevado para R$ 325,00, o que
significou um reajuste de 15,36%.
Nossa vitória foi fruto da nossa capacidade
de nos organizar, de enfrentar as dificuldades, confrontando a posição da CPTM e do
Governo do Estado! Nossos avanços também
vieram do apoio dos nossos companheiros,
que sempre acreditaram e aprovaram a luta
do sindicato. Isso é fundamental rumo a novas conquistas.

CONTESTAÇÃO

ESTAMOS DE OLHO!

CPTM estica período
para concessão de
férias e sindicato
contesta ilegalidade

Valor do tíquete no
1º mês do reajuste
vem com diferença
de 16 centavos

A

través de norma de serviço, a CPTM impôs que a partir de 04 de julho de 2016
as férias seriam concedidas 30 dias após o início
do período concessivo. Isso contaria a CLT, em
seu artigo 134. Na sua contestação o sindicato
solicitou a alteração da norma, com a exclusão
do trecho que impunha essa carência de 30 dias,
após os 12 meses, para o empregado ter direito
às férias.
A posição do sindicato surtiu efeito e a CPTM
alterou a norma, adequando-a à CLT, excluindo
a carência de 30 dias.
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S

e você não percebeu, o sindicato sim! Ao
atualizar o valor do tíquete, definido no
ACT 2016/17 em R$ 736,00 por mês, a CPTM
creditou R$ 735,84, que corresponde ao valor
facial, R$ 30,66, multiplicado por 24. Isso significou uma diferença de 16 centavos com relação
ao que está no acordo.
O sindicato detectou a diferença e, de imediato, cobrou da direção da empresa a correção,
feita no mês seguinte, inclusive pagando a diferença do mês anterior, de 16 centavos.

Despreparo de
chefias vem causando
punições e demissões

A

avaliação de desempenho poderia ser algo
simples onde o funcionário que não falta
sem justificativas e cumpre suas tarefas seria avaliado positivamente.
Mas não é bem o que vem ocorrendo na
CPTM. Não basta cumprir as normas. Muitos
casos de avaliação de desempenho, descamba
para o subjetivo: se o chefe não gostar da pessoa
ou se ela se sobressair como liderança, corre o
risco de ser demitida.
Uma avaliação insuficiente prejudica o funcionário nas progressões da carreira e promoções.
Se a evolução na carreira depende também da
avaliação da chefia, e se esse chefe for um assediador, ele utiliza o instrumento para prejudicar.
A avaliação de desempenho tem sido mal elaborada, com muitas questões subjetivas, dando ao
mau chefe tudo o que ele precisa para conduzir
como bem entender a apuração de resultados.
Questões como “bom ou ruim” são extremamente relativas.
Processos
O sindicato vem acompanhando alguns casos
em que funcionários, depois de sucessivas avalições positivas, foram mal avaliados pelo chefe, e
acabaram sendo demitidos.
Diante do fato, que a sindicato considera injusto, foi elaborada ação de reintegração.
Mas o alerta a todos é para que não se calem
diante de qualquer perseguição. Fale com os colegas, se cerque de provas. Esse tipo de comportamento, assédio moral, deve ser cortado pela
raiz.

Sem plano
odontológico

A

CPTM vem descumprindo, mais
uma vez, o Acordo Coletivo. Agora
por não garantir o plano odontológico aos
seus funcionários, como determina a cláusula 58 do ACT vigente, Beneficio Odontológico. Desde 19 de outubro os empregados da CPTM se encontram sem qualquer
assistência odontológica. O Sindicato já
notificou a empresa. Se a questão não for
sanada, o presidente Eluiz informou que
entrará com ação, e mais uma vez a CPTM
será multada por não cumprir o acordo coletivo.

CPTM
MULTA

Sindicato ganha
multa pelo atraso
do pagamento do
PPR 2011

E

m 2011, por força de acordo do PPR, a
CPTM deveria creditar o prêmio em 15
de janeiro de 2012.
Mas ela não cumpriu o prazo, pagando o PPR
em data posterior a que determina o acordo.
O sindicato entrou com ação, cobrando pelo
atraso. O valor da multa está definido na cláusula oitava desse acordo, e corresponde a 5% do
salário normativo, multiplicado pelo número de
empregados envolvidos, ou seja, nossos associados e os empregados não associados lotados em
nossa base na época do processo. O valor obtido
é então divido entre todos que fazem jus.
Para os associados o valor foi creditado em
conta. Os não associados estão recebendo o
processo no sindicato. Se você estava lotado em
nossa base, na época do PPR 2011, consulte na
secretaria do sindicato se o seu nome está no
processo.

PPR 2016

Sindicato consegue manter pagamento
mínimo atrelado apenas ao indicador
“Passageiros Transportados”

A

lém de conseguir garantir, nas negociações, o valor mínimo para o prêmio, o
sindicato avançou no seu valor, que será de
R$ 4.241,68, atrelado apenas ao indicador
“Passageiros Transportados”, desde que atinja
a meta e de acordo com a assiduidade.
O sindicato tem acompanhado desde do co-

meço do ano os resultados, mês a mês, desse
indicador. Até agora os números estão dentro
das nossas expectativas, o que sinaliza positivamente para o atingimento da meta definida
no acordo. O resultado final dos indicadores
e metas será fechado em 31 de dezembro. O
pagamento será efetuado em 31 de março de
2017.

TERCEIRIZAÇÃO

Protestos e denúncia no Ministério
Público marcam posição do sindicato
sobre terceirização na CPTM

MUITO PÓ E EXCESSO DE BARULHO

Falta cuidado: sem
EPIs para maquinistas
que trabalham na
socadora

N

N

a região da extensão da linha 7 o sindicato detectou um grave problema: a socadora SN 0637 trabalha em condições insalubres
expondo os maquinistas da CPTM que acompanham o serviço dessa máquina (como pilotos)
a ruídos excessivos em desacordo com a NR9
(9.1.5.1). O sindicato observou também a falta
de EPIs, como determina a NR 6.

o dia 5 de setembro a CPTM realizou
audiência pública, visando escolher
empresa terceirizada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva de trens.

A socadora levanta muito pó mineral do lastro,
forte ruído e vibração acima DOS LIMITES
DE TOLERÂNCIA elencados pela NR15.

Para o sindicato a terceirização da manutenção é perniciosa, um grande retrocesso,
já que, ao terceirizar, caem drasticamente os
postos de trabalho dos ferroviários e a qualidade dos serviços.

Diante de tantas negligências o sindicato cobrou da empresa medidas urgentes para minimizar os problemas, como o fornecimento de
máscara respiradora, óculos e protetor auricular.
Por enquanto a CPTM forneceu corretamente apenas as máscaras respiradoras individuais.
Os óculos não foram fornecidos e os protetores
auriculares estão sendo usados coletivamente. O
sindicato cobra o fornecimento individual desse
equipamento.

No dia da audiência, no auditório da Lapa,
o sindicato compareceu com faixas de protesto e fez uma grande manifestação contra a
terceirização do setor.

Sob o argumento da falta de luz no local
onde aconteceria a audiência (incidente bem
conveniente), a CPTM anunciou o cancelamento, com nova data a ser divulgada posteriormente.
A nova audiência foi marcada para o dia
07 de outubro, cuja publicação se deu no dia

anterior, 06 de
outubro. Fato
que, para o sindicato, caracterizou ilegalidade pela falta
de obediência
ao prazo de 10
dias da publicação à sua realização. Outro
fato contestado pelo sindicato: mudança do
local, dificultando o acesso, e o fato de, na
audiência, não ter sido aberto a palavra aos
participantes e demais presentes, o que invalida o debate.
Se baseando nesses pontos, desrespeitosos
às regras, é que o sindicato fez a denúncia ao
Ministério Público, pedindo que a audiência
seja anulada.
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SEGURANÇA
SEGURANÇAS EM BUSCA DA REGULAMENTAÇÃO DA FUNÇÃO

Sindicato abraça causa dos seguranças da CPTM
em busca da regulamentação da função

Presidente Eluiz e o Dep. Caio França

A

polícia dos caminhos de ferro teve sua
previsão imperial em virtude do inciso
14 do artigo 1º do Decreto nº 641, de 26 de junho de 1852. Porém, sua materialização se deu
pelo decreto imperial nº 1.930 de 26 de abril
de 1857. (“Regulamento para a fiscalização da
segurança, conservação e policia das estradas de
ferro brasileira”.)
Desde então tem desempenhado um papel
muito importante na ferrovia. Desde a criação
da CPTM, o quadro de funcionários tem diminuído drasticamente e algumas questões deixaram de ser permitidas como uso de arma. Mas
a categoria tem lutado para manter a função
com o seu objetivo fim da sua criação: manter
a ordem, defender o patrimônio e proteger o
usuário da ferrovia. Afinal, seu trabalho não se
restringe apenas às estações de trem e seu entorno, mas preserva cada município por onde
a ferrovia passa.
O sindicato abraçou a causa dos seguranças
da CPTM através do vice-presidente Maurício
Matos, com total apoio do presidente Eluiz.
Juntamente com os membros da comissão dos
funcionários do setor, buscou apoio político
para que o objetivo do grupo fosse alcançado.
Encontraram no deputado Caio França (PSB)
esse apoio. Sensibilizado com a causa o depu-

tado Caio França imediatamente elaborou um
projeto de lei que hoje encontra-se na Comissão de Justiça da ALESP. O projeto tem como
objetivo regulamentar e tipificar a segurança
pública ferroviária, exercida pelos agentes de
segurança ferroviária no âmbito do estado de
São Paulo.
Mas a luta não parou por aí. Mauricio e os
integrantes da comissão dos seguranças, buscaram apoio em todas as câmaras municipais das
cidades por onde passa a ferrovia. Conseguiram
também apoio de deputados e de prefeituras,
para que defendam, junto aos deputados da
ALESP, a aprovação do projeto.
O que traz o projeto de lei nº 176/2016,
de autoria do Deputado Estadual Caio
França (PSB)?
O projeto se refere ao poder de polícia dos
integrantes da carreira de Agente de Segurança Pública Ferroviária no âmbito ferroviário
e a autorização do uso de arma de fogo. Esse
tópico precisa ainda ser incluído no estatuto
do desarmamento. Além disso, aborda sobre o
uso de uniforme (salvo em casos específicos), a
identificação funcional nos moldes especificado
em legislação que trata do assunto.
Define ainda que a CPTM proverá todos os

CENTRO DE TREINAMENTO DOS SEGURANÇAS

Sonho que se sonha junto é realidade

O

sindicato contribuiu para a realização de um lindo projeto, idealizado pelo supervisor de Segurança Pizzo: o Centro de Treinamento dos Seguranças. Localizado no Brás, destina-se ao treinamento e reciclagem do pessoal da segurança, com aulas de lutas marciais e preparo físico. A estrutura do
local conta com salas de aula, banheiros e vestiários.
O presidente Eluiz e diretores do sindicato visitaram o local, e teceram só elogios à iniciativa. O presidente Eluiz declarou-se orgulhoso em ter participado para que esse projeto se tornasse realidade. Vale
uma visita!
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meios para a atuação do Corpo de Segurança,
incluindo instalações físicas, equipamentos,
materiais e veículos de apoio à segurança de
acordo com a legislação aplicável a cada caso
e deverá manter corpo próprio e especializado
de agente de segurança com atuação nas áreas
do serviço, especialmente nas estações, linhas e
carros das composições.
Para tanto a empresa deverá disponibilizar
recursos humanos, equipamentos, materiais e
instrumentos destinados ao suporte administrativo e operacional do serviço de segurança.
Pelo projeto, para definir o quantitativo do
efetivo do setor de segurança, a empresa deverá
considerar a média de usuários transportados/
dia, fixando a proporção de 1 (um) Agente de
Segurança Pública Ferroviária para cada 1000
(um mil) usuários transportados.
Porque regulamentar?
A regulamentação traz legalidade ao exercício profissional, definindo as competências e
as habilidades que o profissional deve ter para
exercer a profissão. É legalizar, dar identidade
jurídica e pública ao exercício da profissão. Significa passar a existir de fato e de direito como
profissional.

JURÍDICO
MRS
ACT 2016/17 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS COM PARIDADE

Processo 05 anos retroativos da
paridade

Sindicato ganha ação
sobre intervalo de
refeição dos
maquinistas

O

sindicato conseguiu incluir cláusula no
ACT de 2014, garantindo o pagamento
de 01 hora, com adicional de 50% do horário de
refeição dos maquinistas.
Advogados em atendimento

O

processo conhecido como 05 (cinco)
anos retroativos da paridade se refere
ao direito de receber a paridade do período
dos 05 anos anteriores à concessão do beneficio da complementação aos ferroviários. O
sindicato entrou com 21 ações, entre os anos
de 1982 a 1984.
Atualmente o departamento jurídico está
fazendo a habilitação dos herdeiros nos processos encabeçados por Abel Bastos e mais
1.125 integrantes, Abel Batista do Nascimento e mais 1.271 e Lorides Bonassi (antes
encabeçado por Adalgisa Gasparotte Bonassi)
e mais 663 integrantes. A habilitação é necessária, no caso do titular do processo já haver
falecido.

Solicitamos a todos que se aposentaram até
1982, ou seus familiares, que entrem em contato com o departamento jurídico pelos telefones 11-33286070/71, para que seja verificado se constam seus nomes em algum desses
três processos.
Os demais processos ainda estão em andamento, e não possuem decisão final da Justiça.

A reivindicação se justificou pelo fato dos maquinistas não conseguirem se ausentar da máquina para fazer suas refeições e, muitas vezes têm
que interromper a hora do intervalo de refeição
para retornar ao trabalho.
No mesmo período, após o pagamento desta
conquista, o sindicato entrou com ação requerendo os 05 anos retroativos desses valores. A
ação também questiona o valor que a MRS vem
pagando apenas meia hora.

Aos nossos associados e herdeiros que já se
habilitaram, pedimos que informem aos seus
amigos ou seus familiares para que compareçam ao sindicato. Grande parte dos integrantes desses processos está com o endereço desatualizado nos nossos arquivos ou faleceram.

No curso do processo a MRS fez uma proposta de acordo sobre os valores atrasados. Aqueles
que aceitaram o acordo já começaram a receber.
Os que não concordaram com a proposta, seguem com a ação na justiça, com a audiência já
agendada para maio de 2017.

Demissões

Supressão de horas
extras (indenização)

CPTM

Periculosidade sobre
horas extras

Q

uem recebe periculosidade na CPTM
e fazia horas extras, passou a receber
a periculosidade sobre as horas excedentes.
A CPTM começou a pagar em meados de
2013, depois que sindicato ganhou várias
ações sobre o assunto. O nosso jurídico tem
entrado com ações requerendo o período anterior à regularização. Quem ainda não entrou com o processo do período retroativo,
corra, pois o prazo está se esgotando.

O

sindicato conseguiu tornar sem efeito a
demissão por justa causa do segurança,
Assis. Tendo à frente os diretores Ademir e Maurício, fomos à luta para corrigir essa injustiça, e
o trabalho foi bem sucedido. O sindicato tem
conseguido reverter demissões sem justa causa
na CPTM. Nos últimos meses foram muitas as
reintegrações, vitórias do corpo jurídico da nossa entidade, baseado no entendimento da justiça
do trabalho, de que, como se ingressa na CPTM
via concurso público, o desligamento só pode
ocorrer se houver uma justificativa grave.

Reenquadramento no novo PCCS

D

epois de muitas reclamações e de um levantamento feito pelo sindicato, foram detectadas
muitas distorções de classificação no PCCS da CPTM. As maiores distorções são referentes
ao enquadramento. A CPTM implantou em 2014 o novo PCS enquadrando todos no nível inicial,
independentemente do tempo de casa, de atribuições e conhecimentos. Isso aprofundou os problemas do PCS anterior, ao invés de saná-los, fazendo com que o funcionário permaneça estagnado.
O sindicato está fazendo um estudo dessas distorções. Procure o sindicato para que seja feito um
levantamento de cada caso e a busca dos ajustes necessários.

C

omo a CPTM cortou as horas extras o
sindicato tem ajuizado ações em busca
da indenização das horas suprimidas. Quem
ainda não entrou com ação, procure o jurídico do sindicato.

Intervalo de refeição

A

lguns setores da CPTM não conseguiam fazer a 1 hora de refeição
cheia, cumprindo só parte desse intervalo.
A CPTM, finalmente, conseguiu ajustar a
hora de refeição. Mas, e o período em que o
funcionário fazia, rotineiramente (e não uma
vez ou outra), apenas parte do seu horário de
refeição? Muitos enfrentaram esse problema
desde 2011. Para o sindicato, esse período
deve ser indenizado, o que é feito através de
ação judicial. Procure nosso departamento
jurídico!
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HISTÓRIA
VISITANDO NOSSA HISTÓRIA

Inaugurado o Museu Ferroviário em Ribeirão Pires

Presidente e diretores prestigiam inauguração

O

sindicato dos ferroviários de São Paulo
participou ativamente para que o Museu Ferroviário de Ribeirão Pires se tornasse
realidade.
O objetivo do museu é preservar a história
dos ferroviários e suas conquistas, ressaltando
a importância da categoria e de sua atividade
para as cidades por onde passa a ferrovia. Alguns dos nossos aposentados serão guias em
visitas agendadas, onde contarão suas experiências.
A exposição permanente aborda o surgimento
da Ferrovia na Inglaterra, a vinda ao Brasil no
século XIX, a construção da Estação de Ribeirão Pires em 1885, assim como a expansão e
modernização posteriores.
O acervo é diverso e já conta com muitos
itens como fotos, objetos de trabalho, acessórios e adereços, entre outros.

Acervo da Subsede de Santos

O Museu Ferroviário de Ribeirão é mantido
pela prefeitura e fica na rua do Comércio, s/
nº, Centro, próximo ao terminal rodoviário. O
funcionamento é de 4ª a domingo, incluindo
feriados, das 10h às 19h. Entrada franca. Informações com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, no 11 4828-5577.
Na exposição inicial foram apresentadas peças que vieram do sindicato dos Ferroviários,
subsede de Santos, angariadas pelo diretor da
regional, Antônio Carlos Pascoal, desde o período que estava na ativa e outras que foram doações assim como peças de acervos particulares.
O diretor Adilson Alcântara fez palestra explicando a utilização dos objetos expostos. Muitos
ferroviários doaram peças que agora integram o
acervo permanente do museu.

Associada de 89 anos faz parte de nossa história

O

sindicato teve o prazer de receber a visita da aposentada da extinta RFFSA, Izabel Torres.
Ela ingressou na RFFSA em 1949, e permaneceu no quadro de associados desta entidade
por um longo período, se afastando por um tempo quando esteve morando fora de São Paulo.
Agora, retornado ao quadro de associados, ela nos trouxe um pouco da nossa história, via jornal
O Trilho: a publicação sobre a passagem do seu aniversário na década de 60. Temos orgulho em
tê-la apoiando o sindicato, e a parabenizamos por sua vitalidade e alegria nos seus quase 89 anos,
que completará em 1 de janeiro de 2017.

Izabel Torres
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Visitas ao museu

Orgulho do passado!

E

sta casa foi a primeira sub sede do sindicato dos Ferroviários de São Paulo em
Paranapiacaba, local que além de ser um
marco para a história da ferrovia, também
é parte importante da história do sindicato.
Lá nasceu a nova fase do sindicato, com trabalho do então engenheiro Mendes Botelho
que se elegeu presidente e recuperou a entidade em todas as frentes.

84 anos de história...
Nossa carteirinha foi assim.

ENTRETENIMENTO
NOVIDADE

NOVIDADE

Clube de Campo ganha novos quiosques

Mais um vencedor

O

Clube de Campo do sindicato dos Ferroviários é um sonho realizado por esta
diretoria. Possuí ampla infraestrutura como
poucos clubes de entidades, rodeado de muito
verde e impecavelmente bem cuidado. São duas
piscinas, quiosques, playgroud, sauna, 2 salões
de festas, campo e quadra de futebol, sala de jogos, lagos e muitas outras atrações para o lazer
da família ferroviária. O clube conta com restaurante para atender aos frequentadores com
preços convidativos.

Mais quiosques

Em novembro, foram inaugurados mais três
quiosques e banheiros no salão de festas. Toda
essa estrutura está à disposição dos nossos associados o ano inteiro.
Funcionamento

De 5ª a domingo a partir das 9h. Os quiosques
devem ser reservados pelo (11) 4824-7249.
Localização

Rua Manoel Augusto de Barros, 1978 B, Vila
Bonita – Ribeirão Pires.

MELHORIAS

O

ferroviário Humberto Alves de Almeida,
patrocinado pelo sindicato, conquistou o
terceiro lugar na 1ª Corrida da Associação dos
Engenheiros e Arquitetos do ABC. Isso muito
nos orgulha. Parabéns!

1ª COPA PFC DE FUTEBOL SOCIETY

Colônia de Férias

O sucesso do evento promete
mais para 2017

O

A

Colônia de Férias do sindicato
passou por uma reforma que
valorizou a arquitetura do prédio,
com a construção de salas para escritório, almoxarifado, casa do caseiro e
lavanderia, em harmonia com a ala
dos apartamentos. Além de limpeza geral, o espaço recebeu nova pintura, um gramado extenso em toda frente, com novos brinquedos
para a criançada (parquinho). As melhorias serviram também para
sanar um problema que incomodava, e muito no período de chuvas:
o alagamento dessa área externa.
Sorteio para o mês de fevereiro

Se você quer participar do sorteio de vagas (apartamentos) para o
mês de fevereiro, incluindo o carnaval, anote na agenda. O sorteio
acontece no dia 23/01/2017, na sede central do sindicato (auditório),
às 14h. Apresentar holerite ou comprovante de pagamento.
Expediente:
Presidente: Eluiz Alves de Matos
Fotos: Manoelito, Valdir, Maurício e Ademir

sindicato patrocinou a 1ª
COPA PFC de Futebol Society,
que contou com a participação de 14
equipes: PFC Jaraguá, Koala F.C., Osvaldo F.C., EPR-Luz, Cova no Rodeio,
DOSV-12, Cachasamba, Bravo 18,
Maquinistas Sorocabana, Expresso-9,
Polifer, Polifer-11, Botinadas sem Lei e
Unidos do OZZ.
O nosso diretor Ronaldo era um dos
integrantes da comissão organizadora,
que teve total apoio do vice-presidente,
Mauricio Matos. O evento foi um grande sucesso. Além de trazer para o mesmo convívio, ferroviários de todas as
linhas, foi prestigiado pela família dos
participantes. O sindicato já garantiu o
apoio para a segunda edição. Se seu grupo ficou de fora dessa, comece a treinar
e participe!
Vencedores

A disputa final foi entre o PFC Jaraguá e Maquinistas Sorocabana.
A equipe PFC Jaraguá sagrou-se campeã. Em segundo lugar ficou
com Maquinistas Sorocabana, o terceiro lugar coube à equipe Koala.
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