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ELEIÇÕES SINDICAIS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014
Em 2013 chegamos a divulgar as eleições sindicais. Mas três ferroviários
associados, sentindo-se prejudicados em concorrer ao pleito eleitoral,
à véspera da eleição ingressaram com ação judicial perante a Justiça do
Trabalho – processo nº 00026024420135020028 – 28ª Vara da Justiça do
Trabalho e obtiveram liminar, que suspendeu a realização das eleições
previstas para os dias 10 e 11 de outubro de 2013.

Não deixe de participar.

O sindicato retomou o processo eleitoral seguindo as determinações
da justiça e do estatuto. Foi publicado novo edital que definiu a nova
data para as eleições, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2014. Compareça na sede central ou em umas das nossas subsedes e continue a
construir essa história em que vocês são os primeiros protagonistas.

O ANO DE 2013 FOI MAIS UM ANO DE LUTA PELA VALORIZAÇÃO
DO APOSENTADO E PENSIONISTA FERROVIÁRIO
Nas negociações do ACT 2013, o reajuste negociado com Valec ficou em 6,49%. Não assinamos o acordo coletivo do ano passado,
mas acertamos o pagamento do reajuste, que veio na competência
de dezembro, assim como os atrasados, contados da data-base, de
maio a novembro, pagos na competência de janeiro/2014.

EM BUSCA DA RECOMPOSIÇÃO DA TABELA
Garantimos o pagamento do reajuste, mas não assinamos o Acordo
pois ainda defendíamos a recomposição da tabela da extinta RFFSA, referência para as aposentadorias e pensões com paridade. Isso
porque alguns níveis iniciais encontram-se com valores inferiores
ao Salário Mínimo Nacional, o que é inconstitucional.
No dia 10 de fevereiro, o Sindicato e a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários (da qual este Sindicato é filiado), se reuniram com a Valec (sucessora da RFFSA) no Rio de Janeiro. Ficou definido que o acordo será assinado, pois, finalmente a nova direção
da Valec atendeu a reivindicação do sindicato, garantindo a criação
de comissão paritária que discutirá a correção da tabela salarial.
Isso trará reflexos a todos os níveis.
Valeu a pena a nossa luta. O sindicato e a Federação agiram com
cautela. Só concordaram em assinar o Acordo de 2013 depois de
serem atendidos nessa reivindicação tão justa e urgente. Divulgaremos nos nossos boletins o resultado das negociações em torno da
recomposição da tabela. Aguardem!
PÁGINA 02 - Aposentados e pensionistas são recebidos
nas subsedes em comemoração ao dia do aposentado

PÁGINA 04 - Nova diretoria terá setor só para cuidar dos
aposentados e pensionistas

ATENÇÃO: Nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2014 haverá eleição no sindicato.

Compareça e faça sua parte!

Dia do aposentado
Os aposentados ferroviários foram recebidos nas subsedes do sindicato
na manhã do dia 24 de janeiro, data que se comemora o dia do aposentado.
Os precursores da nossa luta foram homenageados com um café da manhã, puderam rever velhos amigos e recordar fatos ocorridos na ferrovia.
Para o Presidente do Sindicato Eluiz o evento é merecido já que a data
nasceu em 1923, quando foi estendido à todos os trabalhadores o direito de serem segurados da Previência Social, até então só existia a Caixa
de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários.
A Lei Eloy Chaves (Dep. Federal), publicada em 24 de janeiro de 1923,
consolidou a base do sistema previdenciário brasileiro, com a criação da
Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários.
Após a promulgação desta lei, outras empresas foram beneficiadas e seus
empregados também passaram a ser segurados da Previdência Social.
Assin nasceu o dia do aposentado!

Companheiros e
companheiras,

Parabéns Ferroviário Aposentado!!!

É com prazer que me dirijo a
vocês para anunciar boas novas: na próxima gestão vamos
implantar no Sindicato um
departamento especifico para
atender aos aposentados e
pensionistas.
No último ano, nos vários encontros que promovemos com
os nossos aposentados e pensionistas, sentimos a necessidade
de organizar um departamento
específico voltado a vocês, como
já existiu, na gestão do saudoso
Mendes Botelho.
Vamos promover encontros,
passeios, atividades de lazer,
culturais e esportivas. Enfim,
esse departamento será voltado para você, aposentado e
pensionista.
Venha colaborar trazendo
ideais para a atuação deste
novo departamento. Procure
nossas subsedes e a diretoria
social do sindicato.
Abraços,
Eluiz Alves de Matos
Presidente

Café da Manhã

Reunião com Aposentados e
Pensionistas

Pirituba

No segundo semestre de 2013 aconteceram diversos encontros com os nossos Aposentados e Pensionistas nas
subsedes de Santos, Mauá, Pirituba, na Câmara Municipal
de Ribeirão Pires e no Clube Nacional de Jundiaí. Esses
encontros serviram para que o Presidente Eluiz pudesse
esclarecer pontos importantes no andamento das negociações do Acordo coletivo com a VALEC, que serve de
parâmetro para o reajuste de quem tem a paridade.
O Presidente deixou claro que a grande bandeira de luta
naquele momento era a correção na tabela salarial da VALEC (extinta RFFSA), que tem níveis abaixo do salário
mínimo. Também esclareceu sobre o andamento de alguns processos em que os Aposentados e Pensionistas são
integrantes.
O Presidente em todas as reuniões agradeceu emocionado o
carinho e respeito que esta categoria, que tanto contribuiu para
o crescimento do Sindicato, tem demonstrado à sua diretoria.

Ribeirão Pires

Mauá

Santos

Jundiaí

SETOR PARA ATENDER APOSENTADOS E
PENSIONISTAS TERÁ PRIORIDADE
Como todos sabem, desde que o governo resolveu estadualizar o
transporte de passageiros e privatizar o transporte de carga, tivemos que adequar o atendimento no sindicato por categoria. Hoje
temos diretores para representar a CPTM e diretores representantes da MRS. Embora nossa diretoria seja composta por vários ferroviários aposentados ainda não temos um Departamento especifico para cuidar dos assuntos dos aposentados. Nas reuniões com a
categoria o Presidente Eluiz anunciou a criação do Departamento
dos Aposentados e Pensionistas e orientou nossa diretoria social a
estudar junto com representantes aposentados e pensionistas um
modelo prático e eficiente de ação visando promover:
• Atividades sociais;
• Atividades esportivas;
• Atividades culturais;
• Convênios com farmácias e laboratório médicos;
• Buscar junto a vereadores, deputados estaduais e federais
aprovação de leis que beneficiem o aposentado e Pensionista;
• Promover encontros temáticos em nossas Subsedes, Clube e
na Colônia de férias;
• Enfim promover ações que ajudem a melhorar a qualidade
de vida dos aposentados e pensionistas.

IDOSOS PODERÃO VIAJAR GRATUITAMENTE POR
TODO O ESTADO DE SÃO PAULO
Idosos poderão viajar gratuitamente em transportes intermunicipais rodoviário nas linhas do Estado de São Paulo. A lei, que
foi sancionada em outubro de 2013, obriga as empresas a disponibilizarem dois assentos para maiores de 60 anos em cada veí-

culo. Não será necessário cadastramento ou apresentar nenhum
tipo de carteirinha, basta apenas apresentar o RG para agendar
no guichê da empresa de viagem. É necessário agendar a viagem
com 24 horas de antecedência e chegar meia hora antes do horário de partida.

GRATUIDADE NA CPTM, METRÔ E EMTU A
PARTIR DE 60 ANOS
Quando o Estatuto do Idoso (Lei Federal número 10.741, de 2003),
foi promulgado, seu artigo 39 garantia a gratuidade em transporte
público para os maiores de 65 anos e deixava para que cada Estado
decidisse como deveria tratar a questão para as pessoas na faixa entre 60 e 65 anos. Em outubro de 2013 o governo do Estado de São
Paulo publicou no Diário Oficial a lei que prevê passe livre para
pessoas de 60 anos ou mais no Metrô, trens da CPTM e nos ônibus
da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Este
benefício passa a vigorar 180 dias após a sanção do Governador Geraldo Alkimin, ou seja, em 1° de maio a gratuidade no transporte
público é direito de quem tem mais de 60 anos.

APOSENTADO E PENSIONISTA TÊM DIREITO A
ISENÇÃO DO IPTU
Aposentados e pensionistas podem solicitar a isenção do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) em vários municípios paulista.
Vale a pena buscar esse direito. Todo início de ano as prefeituras enviam os carnês aos proprietários de imóveis. Procure a prefeitura de
sua cidade e verifique se ela oferece esse benefício.

TABELA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS/2014
Verifique o dia do mês em que seu beneficio do INSS será pago.

O TEMPO NÃO PARA E O RETROCESSO NÃO É OPÇÃO!
QUEREMOS SEGUIR TRABALHANDO COM O FERROVIÁRIO PELA
AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NOSSAS CONQUISTAS.
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ATENÇÃO: Nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2014 haverá eleição no sindicato.

Compareça e faça sua parte!

