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Foram muitas perdas....
amigos, companheiros
da ferrovia e familiares!
Sentimos e choramos
por cada uma delas!
a pandemia nos afastou de todos!
Seguimos em frente, mantendo o ânimo e a
esperança de que 2021 será o ano do bom recomeço!

NOSSA LUTA
PELA DATA BASE
2020

NEGOCIAÇÕES DO
ACT 2020/21
JÁ COMEÇARAM

CLÁUSULAS HISTÓRICAS
E PPR 2020
GARANTIDOS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PG. 03

MRS - PG. 06 e 07

CPTM - PG. 04 e 05
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Editorial

2020, um ano perdido?
A sensação deixada pelo transcorrer dos acontecimentos de 2020 é de
frustação. Começamos 2020 com grandes expectativas de melhorias na
economia e na política. Começamos bem, com sinais de crescimento depois de
uma longa recessão. A covid-19... eis que esse vírus chega, como uma nuvem
negra, que vai tomando o céu do mundo, nos atingindo a todos de forma
incontrolável. Aí tudo muda: começamos a olhar em volta, sem entender muito
bem o que se passava, buscando explicações e soluções. Tudo parou!
Ainda hoje olhamos para o futuro sem vislumbrar solução. A covid-19 nos
levou ao isolamento, mas nem assim conseguimos evitar as mortes. Perdemos
companheiros de trabalho, amigos, familiares, e o futuro continua incerto.
Vivemos agora a expectativa da vacina, que nos proteja e nos coloque de volta
em contato real com as pessoas.
A categoria ferroviária se manteve na linha de frente durante a pandemia.
Muitas categorias continuaram no ritmo normal de trabalho e o papel dos
ferroviários, de conduzir essas pessoas, foi mantido. Nessa guerra, também
fomos soldados!
Nossos corações doeram a cada notícia de um companheiro atingido por
esse vírus. O Sindicato travou sua batalha para salvaguardar vidas, mas,
infelizmente, sempre há perdas no front!
Somos fortes e unidos; erguemos nossas cabeças e seguimos em frente! E
nessa nova fase da luta, contamos com o apoio de todos. Que 2021 floresça, que
o ano nasça como um dia de primavera, claro e cheio do brilho da luz do sol;
que todos possam compartilhar do seu calor e colorir a vida daqui por diante!
Eluiz Alves de Matos – Presidente.

Que o Natal seja sentido e vivenciado de
modo sublime, com o pensamento elevado.
Que o amor dê lugar às desavenças e que
ele seja a razão de tudo o que nos move,
de toda a nossa celebração.
A diretoria

sindicato@ferroviarios-sp.org.br
www.ferroviarios-sp.org.br
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Data base 2020 ainda em aberto
O Sindicato sempre pautou sua atuação no
diálogo. E isso é o que temos tentado, juntamente
com os demais sindicatos ligados à VALEC: abrir
um canal de negociação com a Valec (Sucessora
da extinta RFFSA), buscando a renovação do
acordo coletivo, data base maio/2020, que atenda a
necessidade dos associados, respeitando, inclusive
o momento delicado causado pela pandemia da
Covid-19.
Mas a Valec não se dignou nem mesmo em
abrir esse canal de negociação.
Buscamos o reajuste baseado no maior índice
de inflação do período.

A nossa luta é alcançar uma forma de vencer
essa resistência, construindo uma proposta de
acordo que atenda a categoria. Sem acordo, o
caminho é via judicial, mas para chegar ao TST,
onde a questão é julgada, precisamos transpor
barreiras impostas pelo processo.
Não desistimos e seguimos na luta para vencer
as dificuldades. Mas precisamos de, no mínimo,
bom senso por parte da direção da Valec e da
União, para com os aposentados e pensionistas da
extinta RFFSA e CBTU com direito à paridade.

13º foi antecipado
Segunda parcela foi paga em junho

O 13º, que normalmente é depositado no fim do ano, foi pago entre abril e junho aos
aposentados e pensionistas. A antecipação do 13º foi uma das medidas do governo federal
para o enfrentamento da pandemia da covid-19.
Existe a possibilidade do pagamento de um 14º salário do INSS para o final de 2020 e início
de 2021?
De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, atualmente não existe
nenhum estudo em andamento relacionado ao pagamento extra, mas sim um Projeto de Lei
(PL) que sugere o pagamento do 14º salário, na modalidade emergencial, como uma das
medidas de enfrentamento da crise decorrente da pandemia. No entanto, até o momento, a
proposta não foi aprovada.

Em 2021 e nos próximos anos o pagamento da primeira
parcela do 13º salário do INSS ocorrerá no mês de agosto, constituído
por 50% do benefício; Já a segunda parcela será paga no mês de
novembro com o restante do saldo. (fonte: www.jornalcontabil.com.br)

Tabela do INSS 2021 (calendário de pagamentos)
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo
Finais 1 e 6
1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 2 e 7
1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022
Finais 3 e 8
3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022
Finais 4 e 9
4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022
Finais 5 e 0
5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022

Prova de vida
do INSS
Quem não fez a prova de vida não
terá o benefício bloqueado. Isso
porque o prazo agora vai até janeiro
de 2021. Depois disso, quem não
fizer pode ficar sem receber a
aposentadoria ou pensão.
A obrigatoriedade da prova de vida
está suspensa desde o início da
pandemia.
A prova de vida é realizada
anualmente na rede bancária onde
o segurado recebe seu benefício
através de conta corrente, poupança
ou ainda cartão magnético.
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CPTM
A luta durou meses. Com persistência, equilíbrio e
estudo em busca de solução, nos saímos vitoriosos. Essa
vitória nos alerta para a construção de resistência para
lutas futuras, por essas conquistas que agora conseguimos
manter! A luta é constante, para não perdermos o que
Em 26 de agosto o Sindicato dos Ferroviários de São arduamente alcançamos até aqui!
Paulo assinou com a CPTM o Acordo Coletivo de Trabalho
Cláusulas econômicas
parcial de 2020/21. Conseguimos garantir 58 cláusulas
do ACT 2019/20. Foi uma grande vitória, uma vez que
Mas ainda ficaram pendentes as cláusulas econômicas
a CPTM tentou, durante todo o processo de negociação, 001 — reaJuSTe SaLariaL, 002 — VaLe
iniciado em janeiro, retirar direitos conquistados por este aLimenTaÇÃo, 003 — VaLe reFeiÇÃo, 004
SINDICATO. Conquistas em que os ferroviários são — auXÍLio maTerno inFanTiL, - 005 —
pioneiros, como horas extras a 100%, adicional noturno a paTrimonio / TaXa de oCupaÇÃo de
50%, 2/3 de férias, etc. Fomos vencedores; conseguimos imÓVeiS e 006 — SaLÁrio normaTiVo, uma
mantê-las no nosso ACT 2020, ao contrário de outras vez que a CPTM não evoluiu em sua proposta, mantendo
categorias.
reajuste zero.

EM CENÁRIo RUIM,
MaNTIVEMoS
CoNQUISTaS!

CRUZaR oS bRaçoS, JaMaIS!
Tivemos o cuidado de defender a manutenção de
nossas cláusulas históricas, arduamente alcançadas! A
partir daí a luta se concentrou nas cláusulas econômicas:
buscar o reajuste da data-base 2020; defendemos reajuste
pelo maior índice de inflação do período, que foi o
INPC/IBGE, fechado em 3,92%, mais 3% de aumento
real. Se o acordo não foi possível, partimos em busca da
intervenção judicial. Na primeira audiência de mediação,
no TRT, no dia 16 de novembro, a CPTM não mudou
sua posição: manteve reajuste zero.
No dia 01/12/20, o Sindicato participou da segunda
reunião de Mediação no Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos Coletivos do
TRT/SP com a CPTM, por videoconferência. A CPTM
manteve a proposta de ZERO para reajuste, e negou
todas as reivindicações contidos na pauta não atendidas
durante o processo negocial.
A opção foi buscar a deliberação da categoria para
entrarmos com medida judicial cabível, que é o Dissídio
Coletivo Econômico.
Os Sindicatos, em decisão conjunta, realizaram
Assembleias para que a categoria autorizasse suscitar
dissídio coletivo, o que foi aprovado.

SUPERloTação Na ESCala
da lUZ CaUSa REVolTa
Os maquinistas que usam o espaço da Luz para
a troca de turno procuram o Sindicato para relatar
o problema. O pequeno espaço chega a receber
mais de 20 pessoas ao mesmo tempo, sem cadeiras
suficientes para todos. Além disso, passam pelo local
maquinistas de outras linhas para marcar o ponto ou
usar o banheiro. Por falta de espaço muitos esperam
na plataforma.
Eles reclamam ainda da aglomeração no refeitório,
que também é usado pelos seguranças terceirizados,
PMs e pessoal da limpeza.

Mauá

Na escala de Mauá o problema recorrente é com
o ar condicionado que está sempre quebrado. Para o
bom desempenho do trabalhador é primordial um
local de trabalho adequado e a CPTM tem falhado
com os maquinistas!
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CPTM

100% foi nossa
conquista para
o PPR 2019

Os números do PPR de 2019 foram excelentes; atingimos o
topo. Negociamos um PPR dentro da realidade e as metas foram
100% atingidas. O prêmio de, no mínimo, R$ 4.542,75 (que altera de
acordo com os indicadores individuais) foi pago em duas parcelas:
a primeira em 31 de março e a segunda em 30 de junho/2020.

PPR 2020 garantido

O PPR 2020 foi assinado juntamente com
o ACT parcial. É importante ressaltar que
o atingimento de 80% das metas garante
o valor mínimo de R$ 4.542,75 (que deverá
ser corrigido no mesmo índice do reajuste
dos salários). Fique atento aos indicadores
e suas respectivas metas, principalmente os
individuais, que são assiduidade, cadastro de
pessoal e normas de leitura obrigatória.
O pagamento será efetuado em duas parcelas,
sendo a primeira em 31 de março de 2021 e a
segunda em 30 de junho de 2021.

Descaso com os funcionários

A CPTM, através do seu boletim nº 08, determinou
o retorno ao trabalho dos empregados com até 70 anos,
mesmo os portadores de doenças crônicas.
Estudos atestam que a COVID-19 é mais perigosa
para portadores de doenças como hipertensão, diabetes,
cardiopatias, doenças renais e respiratórias.
Através de uma decisão judicial do dia 17/11/2020,
o boletim nº 08 perdeu seu efeito, mas a CPTM não
alterou o seu procedimento. Os funcionários desse grupo
continuaram trabalhando. Mesmo cientes da determinação
judicial, as chefias não receberam do RH nenhuma
orientação para dispensar quem se enquadrava nesse
grupo. Somente na tarde do dia 10 de dezembro que a
empresa se manifestou, informando que a partir de então
prevaleceria o boletim número 07.
Diante das atitudes da empresa, quem não se sentir
seguro e quiser entrar com ação individual para se
preservar, procure nosso departamento jurídico.
O que é necessário para se afastar? Veja o que diz o
documento da CPTM:
Com a suspensão do Boletim n. 8, informamos que passa a valer o Boletim
n. 7.
Conforme item 1.c.i e 1.c.ii portadores de doenças respiratórias crônicas,
cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o
sistema imunológico - para tanto, o colaborador deve:
i. Apresentar atestado médico (com data de início e fim +
motivo), cujas tratativas legais permanecem as mesmas já tomadas; (ou)
ii. Apresentar DECLARAÇÃO MÉDICA com recomendação clara
de isolamento social, por e-mail, mensagem, etc. A declaração deve ser
enviada para o DFHS (enfermagem-cptm@cptm.sp.gov.br) para registro.

A CPTM tem atuado de forma negligente nesse
período de pandemia. Para disponibilizar álcool em
gel e máscaras aos funcionários, que não pararam de
trabalhar nem no auge da pandemia, foi preciso muita
briga por parte do sindicato.
O mesmo se deu com relação aos funcionários com
idade acima de 60 anos, com doenças preexistentes.
Foi preciso que o Sindicato levasse a questão ao MP.

Falta de cuidado da CPTM com a
manutenção gera reclamações.
A manutenção tem passado constantemente por
problemas, principalmente nesse período de pandemia.
Funcionários relatam um descaso total da empresa.
Eles consideram que estão à mercê da pandemia
porque a CPTM não cumpre os protocolos básicos:
afirmam que não é feita a higienização diária do
vagão de manutenção em que trabalham; o VCA
(veículo de apoio), fica sempre superlotado;
devido à falta de manutenção, em dias de chuva,
chove dentro dos veículos. Além disso reclamam
da qualidade das máscaras que foram entregues,
considerada muito ruim e ainda na cor branca, para
um grupo que trabalha diariamente com graxa!

Falta EPIs
Soma-se a tudo isso, a falta de reposição dos
uniformes. Muitos estão trabalhando com roupas
já rasgadas; não há troca de botas e capacetes
como determina a norma vigente. A manutenção
se sente abandonada pela empresa! Existe, talvez,
uma intenção por trás desse sucateamento?
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MRS

ACT 2020/21

Primeira reunião de negociação
MRS apresenta sua proposta para o ACT 2020/21
As negociações para o Acordo Coletivo 2020/21 começaram no dia 07 de dezembro.
A MRS apresentou a contra proposta à nossa pauta de reivindicações. As cláusulas sociais foram mantidas,
porém para as cláusulas econômicas a direção da empresa não atendeu a nossa pauta, que reflete a real necessidade
dos trabalhadores. Os principais pontos da proposta da empresa:
- Reajuste de 3.95% (abaixo da inflação, sem reposição de perdas passadas e sem aumento real);
- Cartão alimentação de R$ 831,84;
- Auxílio materno Infantil de R$ 389,91;
- Crédito extra no cartão alimentação, em dezembro de 2021, de R$ 315,00 (mesmo valor deste ano);
- Para parcela fixa do PPR a empresa não apresentou valor, mas se comprometeu a negociar.
Juntos, os sindicatos irão avaliar toda a contraproposta, um total de 59 cláusulas, e apresentarão à empresa os
pontos de discordância, com uma contraproposta.

Voucher de
R$ 220,00
é liberado
A reivindicação foi feita pelos Sindicatos, em
conjunto, para a liberação de crédito extra, devido à
pandemia e uma compensação pela não realização da
festa de fim de ano. O valor solicitado era de R$500,00,
mas a MRS liberou R$ 220,00, para compras nas Lojas
Americanas (lojas físicas e online) a partir do dia 04 de
dezembro, e tem validade de 1 ano.
Vale lembrar que além desta conquista recente, temos
a antecipação do vale alimentação, alcançada pela união
das entidades. Antes o valor era creditado entre os dias 29
e 30. Agora é liberado entre os dias 25 e 26 de cada mês.

PPR 2020 garantido
O Programa de Participação dos Resultados de 2020 da MRS foi assinado com todos os
sindicatos. Tivemos muitas discussões, principalmente sobre as metas difíceis de serem atingidas; afinal estamos em uma pandemia e não
sabemos como a economia vai se comportar.
Sem acordo, a empresa manteve todos os indicadores.
Alguns pesos estavam elevados, como da meta Carga
Geral, que nunca foi atingida, e a meta de assinatura
da concessão, que é imprevisível. O caminho, para
tentarmos melhorar a premiação, foi propor mudanças, diminuindo o peso de algumas metas. E conquistamos! Com isso vamos melhorar a premiação final.
Há metas no Programa que não dependem do funcionário, como assinatura da concessão, que ainda não
aconteceu. Só saberemos o resultado do PPR 2020
em fevereiro/21 porque algumas metas são anuais.
O pagamento será efetuado em fevereiro de 2021.
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Empresa tenta cortar
pagamento das horas
complementares
Em uma decisão unilateral, a MRS cancelou o pagamento das horas complementares. A posição da empresa
era de cancelar em definitivo esses valores. Houve uma
reação conjunta dos Sindicatos, que protestaram contra
essa decisão injusta, que não foi debatida com as entidades sindicais. Diante dessa reação negativa de todas as
bases, a empresa recuou e voltou a pagar esse benefício.
Os meses que ficaram em aberto, abril e maio, segundo a direção da MRS, serão pagos. A questão se
encontra em fase de cálculo para ser levantado o valor
e os funcionários que fazem jus aos meses devidos.

PPR 2019, a melhor
premiação dos
últimos tempos
A premiação do PPR de
2019 foi uma das melhores
já alcançadas na MRS. As
metas corporativas tiveram
um ótimo desempenho, o
que possibilitou uma premiação de 120% (variando
de acordo com as metas de
cada equipe).
O pagamento foi
creditado em fevereiro
de 2020.

mrs

CAMINHO SEGURO
A demora se deu, segundo a empresa, devido
as tratativas com a CPTM, que no início não queria
permitir essa passagem.
É preciso que todos tenham cuidado ao utilizá-la e
ficar atento às regras:

Depois de vários pedidos dos colaboradores de
Jundiaí, de Cipeiros e do Sindicato, finalmente foi
inaugurado o “Caminho Seguro” em Jundiaí, no dia
1º de setembro de 2020. Ele liga a estação da CPTM
de Jundiaí às dependências da MRS (como a oficina,
estação e almoxarifado).

• Proibido a utilização do celular;
• Proibido a utilização de fones de ouvido;
• Visitantes deverão acessar a MRS pela portaria, para
controle de catraca;
• Entrar na CPTM apenas pela escada de acesso;
• Caso tenha necessidade de sair do caminho seguro,
utilizar EPIs;
• Atenção à movimentação dos carros e trens;
• E sempre portar o crachá da MRS.

Para que esse benefício seja mantido,
siga as regras à risca!

AVALIAÇÕES
AMBIENTAIS

Nos meses de agosto, setembro e dezembro aconteceram as avaliações ambientais em vários setores
da MRS: medições de ruido, calor, poeira, vibração e químico.
Essas medições aconteceram em Jundiaí, Ipiranga, Raiz da Serra, Campo Grande, Paranapiacaba, Santos,
Cubatão e Manoel Feio.
Foram realizadas pelo SESI com acompanhamento de técnico de Segurança da MRS e de um Diretor do Sindicato.
As avaliações são realizadas no ambiente de trabalho com o objetivo de identificar os agentes existentes no
local capazes de causar danos à saúde dos trabalhadores, em três classificações: Riscos Físicos, Riscos Químicos
e Riscos Biológicos.
Até o fechamento desta edição a empresa não tinha os resultados das medições. Informou que serão enviados
aos Sindicatos os resultados das medições apuradas. Eles serão avaliados pelos diretores e o Técnico de Segurança
do Sindicato, comparando com os resultados anteriores.
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SINDICATO

Reabertura ainda
não liberada
Saudade de dar aquela
relaxada em nosso Clube? Pois
é, infelizmente não está funcionando
devido a pandemia da covid-19.
Pelo decreto 7.022 da prefeitura de
Ribeirão Pires, em vigência, não é
permitido o uso de piscinas, saunas,
jogos coletivos, churrasqueiras, etc.

Clube de campo
Vista geral do Clube de Campo dos Ferroviários.

Colônia de Férias
Reabertura sem
previsão
Segundo informação fornecida pela
prefeitura de Praia Grande, sobre a autorização
para reabertura da Colônia de Férias, não há
previsão e nenhuma manifestação oficial. Ainda
segundo a Prefeitura de Praia Grande, se os
números de contaminados pelo coronavírus
continuarem crescendo, não há possibilidade
de autorizar a abertura das Colônias da cidade
neste ano!

Estamos aguardando alteração
do decreto ou outra norma que
permita o uso das dependências do
clube pelos nossos associados!

SEGURANÇA exige atenção
Quem trabalha na ferrovia, principalmente na
área de operação, tem que ter atenção redobrada.
Já foi constatado que a maioria dos incidentes e
acidentes são causados pela distração ou porque
não cumpriu os procedimentos. Sempre que
acontece um incidente ou acidente, os diretores
do sindicato procuram entrar em contato com o
empregado envolvido e também com o seu gestor,
para entender a ocorrência e defende-lo de uma
possível punição ou demissão.
Já conseguimos diminuir punições e até
evitar demissões, principalmente quando o
empregado não tem antecedentes.
Estamos passando por uma
pandemia onde todos estão preocupados,
apreensivos e muitas vezes estressados,
por isso é necessário redobrar a atenção.

BARRACA DE PRAIA
A Barraca de Praia do Sindicato,
que é montada nos fins de semana próximo ao
canal 1, em Santos, não funcionará nos meses
de Dezembro/2020 e Janeiro/2021.
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Não corra, faça tudo com calma, sempre
utilize seus EPIs e não deixe de usar a máscara.
Se perceber qualquer anormalidade avise o
seu superior ou um dos diretores do sindicato.
Não se esqueça: quando você se cuida está
cuidando dos outros também!

