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CPTM reduz tabela em 3,51%
Vamos à justiça buscar nosso direito.

Os ferroviários vivem um cenário hostil diante
das decisões tomadas pela administração da CPTM,
que se apega ao argumento imediatista de que é uma
questão de gestão.
O sindicato aponta alguns pontos importantes:
A CPTM, depois de ter incorporado o
percentual definido pelo TRT em 2011 de 3,51% de
aumento real, mesmo tendo recorrido ao TST, vinha
pagando esse percentual, sem ressalvas, que foi
incorporado ao salário dos ferroviários desde então.

O desconto foi feito no valor da tabela, sem
levar em conta o PCSS, os que entraram na empresa
após 2011, cujo edital já definia um salário para o
cargo, que ela agora altera, e o direito adquirido, uma
vez que o valor já estava incorporado nos salários.
A decisão da CPTM é, segundo seus dirigentes
uma questão de responsabilidade fiscal.
Esse tipo de atitude tem se repetido em
vários setores, como na realização de contratos e
movimentação sem critérios no PCCS.

Procure o departamento Jurídico do Sindicato, a partir do dia 11 de setembro, segunda-feira, das 09
às 17 horas, para entrar com o processo contra a redução na tabela salarial. São necessários os seguintes
documentos: • Xerox da carteira de trabalho; •Xerox do RG e CPF; • Xerox de holleriths (últimos seis
meses). A mesma documentação, tanto para quem ingressou na CPTM antes e depois de 2011.

A CATEGORIA QUER SABER...
Quem responderá por isso???
Quem responderá pelas ações, que serão aos montes,
contra a redução na tabela salarial e contra as movimentações
sem critérios no PCCS?

ENQUANTO ISSO NA CPTM...
Sucateamento é fruto de má gestão.
Só não vê quem se faz de cego...

Após o Sindicato divulgar no jornal “O Trilho Informativo” com
denúncias sérias sobre má gestão e falta de manutenção na CPTM, muitos
problemas ocorreram confirmando as denúncias apontadas.
Problemas que expõem o perigo das vias e a má qualidade dos serviços
prestados pelas terceirizadas.
Nas próximas páginas, mais denúncias sobre a decadência total de
um sistema por falta de investimento ou investimento errado.

Questões como redução na tabela salarial e movimentação no PCSS
sem critérios demonstram o quanto a CPTM é uma “nau sem rumo”!
A CPTM segue sua trajetória de desmonte. Não bastasse os problemas enfrentados no dia a dia devido as más
condições dos trilhos, quebra de trens e problemas em subestações, vem se somar a isso questões administrativas que
atingem diretamente os funcionários.
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companheiro Milton Miranda
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MOVIMENTAÇÃO NÃO SEGUE OS CRITÉRIOS DO PCCS
Por aqui, a velha estória de ser amigo do rei vem prevalecendo.
A CPTM fez uma série de movimentação interna (vertical), em
que os funcionários mudam de cargo para um patamar superior ao
que se encontram.
Muitos deles no setor de estação. Mas a escolha das pessoas que se
beneficiaram com a movimentação foi feita de forma aleatória, a gosto do
chefe, sem seguir os critérios pré-definidos no PCCS.
E lá estão definidas regras claras: além de 2 anos no cargo, deve-se ter
notas de desempenho acima da média da gerencia a que está submetido.
Ainda que o funcionário seja o único com notas acima da média, terá que
passar por uma avaliação para testar se está apto ao cargo.
Mas não foi aplicado esse processo. Ao ser questionada, a CPTM
insiste em dizer que seguiu os critérios. Para o sindicato todos aqueles,
que, de acordo com as regras do PCCS, estavam elegíveis para o cargo,
deveriam participar da avaliação interna para concorrer às vagas
disponíveis. Em caso de dúvida, procure o Sindicato.

Ministério Público investiga
movimentação sem regras no PCCS
Além do Sindicato já ter cobrado da CPTM explicações
sobre ela ter movimentado alguns funcionários no PCCS sem
seguir as regras determinadas no próprio plano de cargos,
também o Ministério Público anda investigando o caso.

O MP, através do promotor de justiça Dr. Valter Foleto
Santin pediu informações sobre irregularidades no processo
de movimentação no PCCS. O MP enviou ofício ao Sindicato
onde solicita informações sobre a metodologia aplicada pela
empresa e a possível falta de transparência no processo de
escolha dos agraciados, com documentos em anexos do ato do
presidente e lista dos funcionários beneficiados.

DEPOIS DE DENÚNCIA DO SINDICATO,
CONTRATO DAS MOTOS PARA USO DA
SEGURANÇA É CANCELADO.
Mais um problema de má gestão. Depois que o sindicato denunciou
contrato de aluguel de 30 motos para o uso da segurança, sem finalidade,
uma vez que não podiam transitar fora da aérea da CPTM, ele foi desfeito.
E elas ficavam assim: estacionadas em exposição! (foto acima). O contrato
inicial, de número 825313306100 foi assinado em 18 de outubro de 2013,
entre a CPTM e a TB Serviços, Transporte, Limpeza Gerenciamento e
Recursos Humanos S.A. , no valor de R$ 1.382.400,00, por um período de
24 meses, podendo ser prorrogado. Quando realizado a CPTM já sabia que
não existia lei que autorizasse o trânsito dos seguranças em motocicletas
fora do sistema, ainda assim o contrato foi feito.
E pior: sem uso das motos, ainda assim, em 2015 foi feito um
aditamento de contrato, ou seja, o contrato foi prorrogado por mais 24
meses, com redução de 30 para 24 motocicletas, no valor de R$ 1.105.920,00
(contrato número 8253313306100-01 de 30 de outubro de 2015). O
objetivo, não se sabe, já que, desde o primeiro contrato, as motocicletas
nunca foram usadas.
Esse absurdo foi denunciado pelo Sindicato, só então a direção da CPTM se movimentou no sentido
de rescindir o contrato. E nesse processo de rescisão do contrato (a partir de 1º de março de 2017), a CPTM
levou mais um prejuízo com o pagamento de multa de R$ 147.505,20, mesmo sendo denominado de “rescisão
amigável”. Quem será responsabilizado por isso???

E ainda tem mais desperdícios!
Além das motos que não são usadas, há
gastos envolvendo compras de equipamentos para
os agentes que iriam conduzi-las em via pública,
como botas de cano longo, capas e calças protetoras

de chuva, jaquetas, capacetes, calças e camisas com
mangas e barras refletivas e apitos.
Tudo isso está estocado e sem uso já que os
agentes de segurança não puderam usar as motos!
Além do desperdício de dinheiro público, isso
é improbidade administrativa, crime previsto na lei.
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Mais reajuste no
tíquete em setembro
A partir de setembro o tíquete passa a ser de R$ 800,00 mensal,
fruto de mais um reajuste, desta vez de 4,08%,
conquista do sindicato na última negociação coletiva.

Mais improbidade....Sistema de sinalização,
de cerca de 400 milhões, sem utilidade.
Em 4/09/2009 foi homologado contrato com o
consórcio Turquesa, formado pelas empresas MPE
Montagens e Projetos Especiais, Siemens Rail Automation
e Infoglobal S/A, através de concorrência internacional
número 812709011100 para prestação de serviços de
engenharia especializada, objetivando o
fornecimento e instalações do sistema de
sinalização CBTC e Telecomunicações para
as linhas 10 Turquesa e 11 Coral CPTM, com
a previsão de conclusão, segundo o contrato,
de 48 meses.
O valor do contrato inicial foi de 443
168 518,71 reais. Além de um aditamento
no valor de 17 545 357,68 reais aprovado em
28/12/2012.
Ocorre que o sistema não foi
implantado em nenhuma das duas linhas.
Na linha 11 o projeto começou a ser
executado com instalação de postes e outros
equipamentos, além de passagem de cabeamentos, porém
a obra não foi concluída.
Na linha 10 o processo de execução nem começou.
Os equipamentos que deveriam ter sido usados estão
amontoados em um galpão no pátio da Lapa, conforme
foto. Esses equipamentos estão parados desde 2013.

O sindicato lembra que a interrupção das obras
causou mais despesas.
Este sistema deveria ter sido implantado para receber
os novos trens que estão sendo entregues. A CPTM, além
do desperdício com a não implantação do sistema CBTC,
compatível com os trens novos, teve que arcar
com mais custos para instalar nesses trens
dispositivos do atual sistema de sinalização
para que pudessem transitar.
Perguntas para a administração
da CPTM responder, uma vez que
estão preocupados com improbidade
administrativa.
O valor final da licitação foi
integramente pago ao consorcio turquesa?
Se a obra foi interrompida, porque o
aditamento no valor de 17 545 357,68 reais?
O que será feito com este material que está se
deteriorando no pátio da Lapa?
O que vai ocorrer com o material que foi implantado
no trecho da linha 11?
Será este mais um exemplo do desperdício de
dinheiro público da direção da CPTM?

Homenagem
Grande Companheiro e amigo, Milton Miranda!
Todos que conviveram com o grande companheiro
Milton Miranda aprenderam sobre amizade e coragem e
lamentam sua morte aos 67 anos, diante da sua vontade de
viver e com muito ainda a realizar. O que fica é a figura de um
homem de fibra, ferroviário orgulhoso do seu trabalho como
maquinista, um amigo fiel e um sindicalista que não fugia de
nenhuma luta. Um grande homem, solidário e atuante.
Milton tinha a ferrovia no sangue. Era filho de
ferroviário. Seu pai foi também maquinista e também
diretor sindical em Minas Gerais, onde foi perseguido pela
ditadura por ser um sindicalista atuante.
Milton ingressou na RFFSA em 1971; saiu e
retornou em 1974; sempre ligado ao sindicato, junto com o
então presidente Mendes Botelho, com quem trabalhou na
reorganização da entidade e da categoria ferroviária.
Foi da linha de frente na histórica greve de 24 dias

na RFFSA, em 1990, quando
liderou os maquinistas na serra
diante da resistência da direção
da ferrovia.
Milton faleceu no dia 18
de agosto/17. Deixou esposa e 04
filhos. Todos abraçaram o amor
à ferrovia vivido pelo pai. São
ferroviários da CPTM, sendo
dois deles também maquinistas
e outros dois da área de estação.
Temos muito a agradecer
a ele, que faz parte da história
vitoriosa da nossa entidade.
Temos muito orgulho de termos convivido com esse
grande amigo de vida e lutas!
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FALHAS DE REDE AÉREA
TERCEIRIZAÇÃO É SÓ
PREJUÍZO
No dia 27 de fevereiro ocorreu um acidente na
CPTM que poderia ter tido consequências terríveis. O
problema, segundo a empresa, foi causado pela ação
de terceiros, prejudicando mais de 100.000 usuários na
linha 7 Rubi.
O sindicato levantou que esse terceiro são, na
verdade, as empresas terceirizadas. Elas utilizam de
mão de obra sem qualificação deixando o sistema da
CPTM e seus passageiros a mercê da própria sorte
prejudicando todo o sistema.
A Agis, construtora do grupo da empreiteira
Ferreira Galvão, tem um contrato no valor de R$ 122.
654. 630,51 para atuar na manutenção de toda a extensão
das linhas 7 e 10, executando serviços como troca de
dormentes, troca de trilho, construção de muros para
contenção de desmoronamentos entre outros serviços.
No dia 27/02 trabalhava na construção de um
muro de gabião (estrutura de grades de aço e pedras
que serve para evitar desmoronamento de terra),
próximo à estação de Franco da Rocha. Ao retirarem
terra comprometeram a estrutura de um “poste” da mas não funcionou como deveria, o que comprova o
rede aérea, que tombou com a passagem do trem pela uso de material de péssima qualidade.
via danificando a rede aérea das vias 1 e 2.
O que o Sindicato concluiu desses incidentes?
Que o trabalho das terceirizadas são executados sem
Trabalho executado por terceirizadas não tem planejamento e sem acompanhamento técnico.
durabilidade e nem segurança
Também no dia 27/02 ocorreu outro incidente
Terceirização, sinônimo de sucateamento
próximo à estação de Caieiras envolvendo serviços
A falta de planejamento e de qualificação da mão de
executados pelas empreiteiras.
obra das empreiteiras ficam evidentes. Mais agravantes:
Um isolador polimérico do sistema de rede aérea,
essas empresas não são fiscalizadas, usam material de
que tinha sido trocado a pouco tempo pela empreiteira
TCS – Consorcio Tiisa Consbem Serveng, não suportou reposição de segunda linha e o resultado é um serviço
a carga que deveria suportar na travessia de uma via para ruim e muito mais caro do que se fosse executado pela
outra (manobras normais de trens dentro do sistema), manutenção especializada da CPTM.
provocando curto nos cabos de rede aérea. Os cabos
O custo do serviço mal feito
caíram sobre as composições cheias de passageiros. O
Os serviços precisam ser refeitos, e o mais grave
sistema deveria ter desligando automaticamente depois
é
que
a maioria deles são refeitos pelos funcionários da
dos cabos romperam, o que não aconteceu. Um dos
vagões começou a queimar. Nada de grave aconteceu CPTM. A terceirizada faz e faz errado ou mal feito e os
com os usuários e funcionários, mas o risco foi grande, funcionários da CPTM refazem, pasmem!
A medida que ocorrem esses incidentes, a CPTM
pois poderia ter eletrocutado pessoas que estavam no
é
obrigada
a acionar o sistema PAESE. A que custo?
trem ou na via.
Segundo informações do sistema, a substituição Quem paga por isso? Mais perguntas...
O objetivo fim da CPTM fica comprometido,
foi feita por peças de porcelana, sistema antigo,
anteriormente usado pela empresa, mas que funcionava trazendo inúmeros transtornos para os passageiros
bem. A empreiteira modernizou o sistema de isoladores, e funcionários!

BOCA NO
TROMBONE

O sindicato tem recebido muitas
denúncias sobre problemas na
CPTM. Pedimos a todos para
que especifiquem melhor os fatos, com fotos e/ou documentos,
se possível.

Expediente:
Presidente: Eluiz Alves de Matos
Telefone: (11) 3328-6088

Quer denunciar e fazer uma reclamação contra a CPTM?
Use esses nossos canais:

secretaria@ferroviarios-sp.org.br
(11) 3328-6088 / 89
ou procure o diretor na sua base.
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