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EDITORIAL

SAIBA MAIS

O Sindicato é quem
os representa
Companheiros,
A organização é essencial para toda tarefa que nos propomos a desenvolver. Foco
e motivação são o nosso norte; é o que nos
faz seguir em frente. Enfrentamos nesse primeiro semestre que finda, muitas lutas para
alcançarmos melhorias para toda a categoria
ferroviária e manter aquelas conquistas que
trazemos de outras batalhas.
Sabemos que nada é fácil e a participação
de todos é o que traz os resultados esperados.
Ressaltamos algo que muitas parecem ter esquecido: o sindicato não se traduz na figura
do presidente, mas é, em última instância a
categoria engajada em um objetivo comum.
Ou seja, o sindicato REPRESENTA a categoria, e ela DEVE estar envolvida com
o sindicato para mostrar sua força e definir
seus objetivos.
O País está realizando uma copa do mundo de futebol, o que exige organização e muito trabalho para que tudo saia a contento. Se
nos propomos a fazer algo, temos que fazê-lo
com responsabilidade e com vontade, para
que o resultado seja sempre o esperado ou o
mais próximo dele. E é dentro dessa premissa
que atuamos na direção do Sindicato de São
Paulo, a entidade que representa os ferroviá
rios e que, sob nossa direção, está imbuída do
espírito de união, para lutar por melhorias e
buscar direitos e avanços exigidos pelas mudanças no dia a dia nos setores de trabalho
e na vida social do trabalhador, sejam eles
ativos, aposentados ou pensionistas.
O SINDICATO os representa. E como
presidente desta entidade tenho obrigação
de seguir as diretrizes legais para não prejudicar a categoria, sendo o porta- voz de suas
reivindicações. Todas as nossas ações são
nesse sentido. Nas decisões a serem tomadas,
a maioria decide. Não se vence uma partida
jogando sozinho!
Um abraço!

Eluiz Alves de Matos
Presidente

Expediente:

História das copas do mundo de futebol

A

Copa de 2014 no Brasil é a 20ª Copa
do Mundo, e tem a participação de
32 seleções. A abertura foi no dia 12 de junho
e no dia 13 de julho será a partida final que
definirá o campeão.
A Copa do Mundo começou no Uruguai com 13 times em 1930. O Uruguai foi
o campeão. Em 1934 a copa aconteceu na
Itália, país que se sagrou campeão. Em 1938
a França foi o país sede. A Itália manteve o
título de país campeão.
O torneio voltou a acontecer em 1950,
depois da Segunda Guerra Mundial, com
um novo prêmio para os vencedores: a taça
Jules Rimet. A Argentina esteve ausente,
recusando-se a jogar no Brasil. O Uruguai
levou a taça.
A competição de 1954 foi na Suíça, e a
seleção da Alemanha Ocidental foi a grande
campeã.
1958: mais uma copa na Europa, desta
vez na Suécia. Foi a primeira Copa do Mundo
a receber cobertura televisiva. Pelo Brasil, foi
quando Edson Arantes do Nascimento, o
Pelé, entrou em cena, com apenas 17 anos.
Nessa copa o Brasil leva a
taça pela segunda vez.
No Chile, em
1962, o Brasil manteve sua coroa, sem
Pelé, lesionado
na coxa. Mas
Garrincha estava lá e ajudou o
Brasil a vencer.
A Copa do
Mundo de 1966
foi ganha pela
nação anfitriã, a
Inglaterra, pela
primeira vez. Em
1970, no México, o Brasil havia
montado uma das
melhores equipes
de todos os tempos, encantando no campo
e novamente
erguendo a
taça da Copa
do Mundo.
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Sediada na Alemanha Ocidental, a Copa
de 1974 foi dominada pelos europeus. O
troféu retornou para a Alemanha Ocidental
após 20 anos, com Franz Beckenbauer demonstrando ser uma potência do esporte,
tanto na defesa quanto no ataque.
A competição de 1978 aconteceu na Argentina, quando os nossos vizinhos levam a
sua primeira Copa do Mundo.
Em 1982 foi a vez de a Espanha sediar
o evento, que teve a Itália como a grande
campeã.
Em 1986, no México, Diego Maradona,
um dos maiores jogadores a encantarem o
futebol, levou a Argentina à glória.
A Copa de 1990 na Itália foi marcada pela
falta de gols e de cobranças geniais, enquanto
que a Alemanha Ocidental venceu uma dura
final contra a Argentina, detentora do título
anterior.
Na copa de 1994, nos Estados Unidos,
O Brasil selou o recorde de quatro Copas do
Mundo ganhas com a vitória na decisão por
pênaltis contra a Itália.
Em 1998, na França: Os franceses se
tornaram campeões pela primeira vez, derrotando uma equipe brasileira em baixa, por
3 a 0 na final.
A copa de 2002 foi sediada por dois países, Japão e Coréia do Sul. Brasil e Alemanha
encontraram-se pela primeira vez na história
da Copa do Mundo na final em Yokohama,
com a participação de Ronaldo, de onde
o Brasil trouxe o título de pentacampeão
mundial.
Em 2006, na Alemanha, o cartão vermelho de Zinedine Zidane na final foi o momento decisivo do torneio. Durante algum tempo
ele parecia destinado a encerrar sua carreira
com o gol da vitória para a França, mas, em
vez disto, foi expulso do jogo envergonhado
e foi a Itália - a qual marcou apenas dois gols
durante todo o torneio - quem ergueu a taça
pela quarta vez.
Em 2010, na África do Sul, Espanha
desafiou a tática da Holanda e foi coroada
campeã mundial pela primeira vez na história.
(fonte: http://esportes.br.msn.com/)

Impressão: Gráfica Cartex
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VALEC (EXTINTA RFFSA)

ADEQUAÇÃO DA TABELA

Comissão começa estudo para adequação
da tabela da extinta RFFSA

O

presidente da Valec instituiu através
da portaria 283 de 06 de maio de
2014, a criação de comissão para avaliar e sugerir adequações na tabela vigente da extinta
RFFSA.
A comissão está se reunindo para concluir
o estudo que posteriormente será apresentado à direção da Valec e ao Ministério do Pla-

nejamento. Em sua composição estão quatro
representantes da Valec e três representantes
dos sindicatos.
O foco principal da comissão é a defasagem de níveis da tabela vigente, que se encontram com valores abaixo do salário mínimo, os
seus ajustes e o reflexo sobre os demais níveis
da tabela.

BARRACA DE PRAIA

Evento movimenta barraca de praia do
Sindicato em Santos

A

barraca de praia do Sindicato recebeu instrutores do SESI para apresentação de uma
série de atividades físicas laborais. Os instrutores colocaram os frequentadores do
local para se movimentarem e ganhou adeptos. O evento aconteceu no dia 06 de junho, na
praia do Jose Menino, em frente à barraca.

ACT 2014/15 - VALEC

Índice proposto
pela Valec é de
6,28%

A

s negociações em torno do ACT
2014/2015 para os funcionários
ativos da Valec, aposentados e pensionistas da extinta RFFSA acontecem o Rio de
Janeiro com os representantes dos sindicatos e a Federação Nacional dos Ferroviários e a direção da empresa.
Já foram duas rodadas de negociação,
e desde a primeira a Valec apresentou sua
contraproposta de reajuste de 6,28% e
manteve o mesmo índice na segunda reunião.
Aguardarmos uma nova reunião para
dar continuidade às negociações.
A Valec garantiu a data-base, o que significa que o valor acordado, no final, será
retroativo a 1º de maio.

BENEFÍCIO

Gratuidade para
pessoas com 60
anos ou mais nos
transportes públicos
já está valendo em
São Paulo

P

Acompanhe em nosso site
(www.ferroviarios-sp.org.br) a atualização dos nossos
convênios nas áreas de educação, saúde e lazer.

essoas com idade igual ou superior a 60
anos já podem andar de graça nos ônibus
da capital paulista, da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), nos trens
da CPTM e Metrô. Para utilizar o benefício no
ônibus da cidade de São Paulo é necessário se
cadastrar e obter o Cartão Especial do Idoso. O
cartão tem validade anual. Para a CPTM e Metrô basta apresentar documento de identidade
com foto e que comprove a idade.
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DIA DO TRABALHADOR
FESTA DO TRABALHADOR NO CLUBE DE CAMPO

Fé, alegria e confraternização
A

festa do trabalhador, no dia 1º de maio,
promovida pelo Sindicato no clube de
campo, reuniu a família ferroviária num evento
que durou o dia inteiro com atividades para todas
as idades, palestras voltadas para a categoria e
muita animação.
O evento começou as 10 horas com missa de
inauguração da Capela Nossa Sra. Aparecida. Durante toda a tarde os presentes puderam usufruir
do churrasco e do show da banda Faixa Nobre
que encerrou a festa.
A programação contou com atividades infantis, palestras e ações sociais. O evento superou
as expectativas da diretoria.
O sucesso do evento também foi comemorado pela equipe organizadora, comandada pelos
diretores Valdir e Adilson Alcântara. O presidente Eluiz ficou feliz com o resultado e com a participação dos associados e seus familiares: “Preparamos o evento para agradar a toda a família
e o fizemos com muita dedicação. Programamos
uma festa de primeira para os ferroviários, afinal
eles merecem sempre o melhor”, comemorou.
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CPTM
ACT 2014/15 - Saber a hora de avançar e recuar faz parte do
processo democrático de negociação

F

oram 04 meses de negociação para o ACT 2014/2015. Iniciamos em janeiro uma partida que iria revelar muitos lances
e também faltas por parte da CPTM. Mas a categoria sagrou-se
vitoriosa.
As negociações em torno das cláusulas econômicas começaram
com uma proposta de reajuste apresentada pela CPTM de apenas 3,97%. Mas isso estava muito abaixo das reinvindicações da
categoria. Sem avanços, a categoria aprovou, em assembleia, um
movimento grevista. Diante disso o TRT chamou as partes para
tentar um acordo que evitasse a paralisação. Foram duas reuniões
no TRT para, finalmente a CPTM apresentar uma proposta que
fosse aceita pela categoria: aumento de 7,5% retroativo a março/14;
vale alimentação de R$ 247,00 retroativo a março/14; vale refeição
24 cotas de R$ 25,00 sem ônus, totalizando R$ 600,00 retroativo
a março/14; manutenção da nomenclatura de maquinista; auxílio
materno-infantil corrigido em 7,5%, a manutenção das cláusulas
pré-existentes como a hora extra a 100%, 50% de adicional noturno, anuênios, jornada de 40 horas semanais, 2/3 de férias, etc.

Com implantação do PCCS,
reajuste supera 7,5%

O

reajuste da CPTM, na realidade é bem maior do que os 7,5%
se somarmos o ganho que todos tiveram com a implantação
do PCCS. O novo plano de cargos, carreiras e salários trouxe, para
os ferroviários da CPTM, ganhos de no mínimo 1%, o que eleva
o reajuste para 8,57%. Ainda há cargos em que o valor do reajuste
atingiu 16,38% devido a movimentação no novo PCCS.

Mas, antes disso, ainda no primeiro tempo, o Sindicato de São
Paulo conseguiu a implantação imediata do PCCS, conquista deste
Sindicato no ACT de 2013.
Nossa luta vem desde o ACT 2013...
Em 2013, o Sindicato de São Paulo já vinha enfrentando duas
frentes, para fazer valer a integridade e os direitos dos ferroviários. Primeiro a própria CPTM que sempre tenta, no início das negociações, desvalorizar a categoria oferecendo reajustes ínfimos e
negligenciando reivindicações justas da nossa pauta. E os outros
sindicatos da base que insistiam em um movimento que não tinha
razão de ser, no momento final das negociações, uma vez que a
empresa atendeu às reivindicações que ainda não tinham sido acordadas: o aumento no ganho real e o prêmio do PPR de R$ 3.300,00
independente das metas. Assinamos o acordo de 2103 com essas
garantias, e foi graças a essa ação do Sindicato de São Paulo que os
companheiros receberam esses benefícios.

Comparativo dos salários de
2013 e 2014 ( com o novo PCCS )
Cargo
Maquinista
Agente Operacional I/
Agente de Serviços de Operação
Eletricista I/
Oficial de Manutenção Elétrica
Agente de Segurança Operacional/
Agente de Segurança

2013 (B)
2.588,65

2014 (B) Aumento
2.843,49
9,84%

1.920,59

2.109,67

9,84%

2.229,76

2.449,22

9,84%

2.229,76

2.420,92

8,57%

Junho/2014
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CPTM
Avançamos com a força dos ferroviários e a
ação responsável da diretoria

N

este ano, fizemos um movimento conjunto com os demais sindicatos da base, depois
da mudança na direção dessas entidades. Apresentamos uma pauta única, e definimos
as assembleias para as mesmas datas como forma de criar uma sintonia, com os mesmos objetivos, e consequentemente, mais força.
Mais conquistas do novo ACT:
• Não há mais a compensação dos dois dias que o funcionário tem direito para acompanhamento médico familiar.
• Com o novo PCCS, conquistado pelo Sindicato durante as negociações do ACT 2013 e
implantado em abril, retroativo a 28 de fevereiro, temos uma referência para melhorar as
condições de cada cargo e desenhar uma evolução de carreira mais justa.
• Garantimos a continuidade das negociações, no TRT, em torno das cláusulas novas e do
PPR para 2014.
• A cláusula do adicional de risco de vida para o pessoal de estação irá a julgamento no TRT.

U

ma coisa não está dissociada da outra: conseguimos preservar direitos e garantir
novas conquistas. Sem radicalismo, sem ir contra à lei, sem desafiar as instituições
vigentes, pois, com isso, qualquer ação vira anarquia e pode fazer vítimas que não estavam
previstas.

O

Sindicato de São Paulo representa os Ferroviários e defende os seus direitos como
trabalhadores, inseridos numa sociedade que tem leis e diretrizes, direitos e deveres.
Os debates em torno dessas leis, se são justas ou não, tem um outro fórum.

N

ão estamos atrelados a partidos políticos, portando, não usamos a categoria para atingir objetivos que não sejam para o seu bem, ou da classe trabalhadora como um todo.

O

PPR 2014

Reuniões para
discutir indicadores
e metas

D

urante as negociações a CPTM
tentou fixar um Programa de
Participação nos Resultados atrelado
ao atingimento de metas, impostas e
irreais, que a categoria não tem como
atingir. Foi criado para não ser conquistado. Não aceitamos esses termos, que
desmerecem e tentam enganar os ferroviários. Estamos em plena negociação,
defendendo um PPR que atenda a categoria, sem metas irreais e com um valor
mínimo a ser pago.
Na reunião do dia 25/06, no TRT, o
sindicato defendeu o pagamento do valor mínimo sem estar atrelado a metas.
Como não houve consenso entre
as partes o TRT sugeriu a manutenção
apenas dos indicadores e metas que dependem da ação do trabalhador, com a
garantia mínima de R$3.548,00. A direção da empresa irá levar os resultados
das negociações para apreciação dos órgãos de governo.

Sindicato de São Paulo se manteve firme e sustentou o movimento, demonstrando, mais uma vez, sua responsabilidade e seu comprometimento com a
categoria ferroviária. Somos um sindicato que trabalha pelo engrandecimento dos
ferroviários, em todas as frentes: econômica, social, trabalhista, educacional...
Não somos sindicato que age preso a terceiros, envergonhando os seus representados. Nossa bandeira é a CATEGORIA FERROVIÁRIA E TUDO QUE ELA REPRESENTA!
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MRS

ACT 2014/15

Proposta de reajuste da
empresa ainda não contempla
a reivindicação da categoria

A

s negociações para o Acordo Coletivo de Trabalho da
MRS entraram na segunda rodada. A última reunião
aconteceu no dia 16 de junho, em Juiz de Fora com a participação dos cinco sindicatos que atuam na base da empresa.
A MRS continua fechada à negociação; não melhorou, até
então, a proposta econômica, mantendo os míseros 5,5% de reajuste dos salários apresentados na primeira reunião. E os argumentos da empresa caem por terra, quando ela insiste em apresentar uma crise econômica, que ao nosso ver, não a atingiu e
não é tão abrangente quanto ela tem pintado. No dia da reunião,
dia 16/06, foi o dia de recorde em volume transportado, não só
na MRS, mas em outras ferrovias do país: 550 mil toneladas/dia.
O primeiro trimestre também apresentou crescimento, fechando maio com um volume mensal de 14,78 milhões de toneladas transportadas.
As negociações terão continuidade no início do mês de julho.

Sindicatos, unidos, conseguem
avanços na segunda reunião

C

omo resultado do trabalho de negociação dos nossos diretores Valdir e Cardozo, e dos demais sindicatos, alguns
avanços foram conquistados:
• A parcela fixa do PPR/2014 evoluiu para R$ 1.400,00;
• A implementação por parte da empresa de mais convênios com
farmácias, academias, clubes e demais estabelecimentos voltados
à saúde do trabalhador;
• Salário substituição enquanto o funcionário estiver exercendo a
função;
• Busca de alternativas para eliminar a necessidades de impressão
do aviso de credito;
• Exclusão do limite de distância para o transporte quando a jornada iniciar ou encerrar fora do funcionamento do transporte
público;

Aumento real já!

S

omente o índice inflacionário, no nosso caso o INPC/IBGE de
maio de 5,82%, não é o bastante. A MRS vem, a cada ano, oferecendo um abono, que é chamado de parcela fixa do PPR; mas reajuste
no salário é o que vai refletir em toda a sua remuneração e aumentar a
contribuição previdenciária, que, no futuro, definirá o valor do benefício
(aposentadoria). Neste ano muitas categorias tiveram reajuste acima do
índice de inflação (ganho real). Queremos e merecemos aumento real!

Calço de isopor

I

sso vem de fato acontecendo na MRS: colocar calços de isopor para confirmar se na hora de dar “pronto” no trem,
realmente foi verificado se este equipamento de segurança foi
retirado. Alguns chefes, que agora estão atuando como detetives, entram nos pátios escondidos e colocam a “armadilha” nas
composições.
Para o funcionário exercer bem sua função é preciso que a empresa ofereça todas as condições como treinamento, EPI, local
de trabalho adequado, boa remuneração entre outros. Quando
a empresa oferece todas as condições não é preciso ficar inventando armadilhas para prejudicar os funcionários. O ideal, nesse
caso, seria rever o treinamento dos funcionários, procurar conversar para entender as dificuldades e buscar as soluções e não
criar armadilhas com o objetivo de puni-los.

PLANO DE CARREIRA

A hora da valorização

O

atual plano de carreira da empresa tem criado um grande descontentamento entre os funcionários. Em nossas
caixas de sugestões para a pauta do Acordo Coletivo um dos
pedidos que se repetiu nos diversos setores foi a “mudança no
plano de carreira”.
A insatisfação é muito pelo fato de o funcionário cumprir
todos os requisitos para subir um degrau dentro da sua função
(de pleno ou sênior) mas fica estagnado, pois a MRS argumenta
que não tem vaga ou não tem orçamento.
De modo geral o aumento salarial é mínimo, mesmo assim
a promoção não acontece e nem é divulgada uma previsão de
quando isso vai acontecer. Apesar dos vários anos de estudo para
a implantação deste plano, ele tem muitas falhas que precisam ser
corrigidas. É uma cobrança que o Sindicato vem fazendo constantemente e continuará fazendo até que a MRS encontre uma
solução. No entendimento do Sindicato essa promoção deveria
ser automática: atingiu todos os requisitos, avança um degrau. É
mais um estímulo para que todos continuem a atuar com toda a
dedicação, como já fazem, mesmo sem a devida valorização da
direção da empresa.

