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EDITORIAL

Companheiros,

E

stamos chegando aos 80 anos rejuvenescidos e com muito fôlego.
A cada enfrentamento, nos revigoramos.
Afinal isso é o que nos motiva e justifica
a nossa existência. E se chegamos aonde
chegamos, sendo um sindicato com o
maior número de sócios das empresas que
representa, com uma estrutura financeira
equilibrada, tudo isso se deve ao nosso
trabalho, ao nosso modo de gerir, com
afinco e responsabilidade; isto também
nos levou a grandes conquistas.
Sempre focados no melhor para a categoria, valorizando o que é justo e questionando o inadequado, visando resultados
transformadores... de nós mesmos, do
nosso ambiente de trabalho e dos que
nos cercam!
Para administrar desta forma é preciso
disposição e coragem. E nós, do Sindicato, estamos determinados a continuar
cumprindo essa missão que começou com

os primeiros ferroviários. Ao nascer, o
Sindicato já enfrentou sua primeira luta,
ainda nos seus primeiros meses de vida.
A categoria buscava uma carga horária
mais justa, um tratamento mais digno e
respeito por parte das chefias, melhor
remuneração, cumprimento da lei de
férias, reconhecimento do Sindicato de
São Paulo entre outras reivindicações.
Esta foi a primeira de muitas lutas que
a categoria travou nesses 80 anos.
O resultado de tudo isso se reflete nos
benefícios que temos e que muitas categorias ainda buscam, como por exemplo,
a paridade e as 40 horas semanais, que
vigora na CPTM.
A categoria ainda tem previdência
privada, hora extra a 100%, o desconto
do benefício do tíquete, que pela lei é de
2%, foi abolido na CPTM e na MRS caiu
para 1%, 2/3 de gratificação de férias (a
lei prevê 1/3), licença maternidade de 180
dias e transporte gratuito no metrô para
os funcionários da CPTM, a implantação

nas empresas do Programa de Participação nos Resultados e muito mais. E ainda
trabalhamos com afinco no dia a dia para
que os locais de trabalho estejam dentro
das normas de segurança e cuidamos
para que nossas conquistas saiam do
papel e se façam valer.
Esse é o Sindicato dos Ferroviários de
São Paulo, aos 80 anos com toda força!
Tudo isso graças à participação dessa
categoria que não foge à luta, de maneira
firme e inteligente!
Abraços, companheiros, que nos têm
ajudado a escrever essa história!!!

Eluiz Alves
de Matos
Presidente

Sindicato: OCTOGENÁRIO, sempre se
renovando sem esquecer suas raízes...

N

Foram muitos os momentos importantes desses 80
anos de vida do Sindicato.
Mas homenageamos o ex-presidente Mendes Botelho, nessa foto que retrata a categoria: coragem
e resistência. A foto é de
1988, durante greve dos
ferroviários.

o ano de 1932 nasce o Sindicato dos Ferroviários de São
Paulo, e já entrando na luta em prol
da categoria com o advento do seu
primeiro movimento grevista.
O momento era de insatisfação e
a categoria pressionou a entidade a
realizar assembléia em 01 de maio de
1932. Foi definida uma extensa pauta
de reivindicações. O impasse entre
sindicato e empresa durou 12 dias,
mas ao final a categoria conquistou
as reivindicações propostas. Entre
as reivindicações estava a exigência
para o cumprimento da lei de férias,
a abolição das empreitadas, semana
de 48 horas, e melhoria no trato com
os demais empregados por parte dos
chefes. Temas muito atuais sobre os
quais os ferroviários continuaram
sempre avançando.
Em 1932 as atividades do Sindicato

são suspensas devido à revolução
constitucionalista. Com a liberação
para a criação de sindicatos por empresa, o sindicato dos ferroviários
renasce, sendo um em cada base da
ferrovia.
Em 1941 os sindicatos são consolidados nos moldes em que são
conhecidos hoje. Começamos nosso
caminhar e hoje, ao entrarmos nos
80 anos olhamos pra traz e sentimos
aquela sensação de dever cumprido.
Somos parte da história de uma categoria de vanguarda e corajosa.
E assim continuamos, construindo uma estrutura que, para os que
chegam é um grande começo, para
os que já estão há tempos, é uma
alegria, ao saber que tudo isso tem
a participação de cada um que está
nesse caminho ou já passou por ele
nesses 80 anos!
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Para 2012 conquistamos reajuste de 6,63%
e garantia de, no mínimo, 3 mil reais de
PPR/2012

A

s negociações do ACT 2012 foram resultado de acordo.
Melhoramos em muitos itens, avançamos no valor do
reajuste inicialmente proposto pela CPTM e renovamos o PPR
para 2012.
• Reajuste de 6,63% (IPC-FIPE 4,60% acrescido de 1,94% de
produtividade);
• Vale refeição a R$20,00, incluindo nas férias e sem custo
para o funcionário;
• Garantia, no mínimo, de R$3.000,00 reais a título de
PPR/2012, independente das metas serem atingidas (esse
valor pode aumentar de acordo com as metas alcançadas du-

Sindicato conquista PPR
com valor mínimo de
R$3.000,00
Esse valor mínimo é fruto da reivindicação do
Sindicato, como forma de valorizar o funcionário
Depois de longa negociação, a CPTM atendeu à reivindicação
do Sindicato garantindo o valor mínimo de R$3.000,00. Independente das metas serem ou não alcançadas, cada funcionário
já tem esse valor garantido relativo ao Programa de Participação
nos Resultados de 2012. Esse valor é uma forma de valorizar o
desempenho de cada funcionário. O objetivo, para o Sindicato, é
trabalhar para que o valor do PPR ao final, seja melhorado com
o atingimento das metas propostas no Programa.
Têm direito ao PPR:
Os empregados admitidos na CPTM e com mais de 90 dias na
empresa, cujos contratos individuais de trabalho vigorem no período de aferição de resultados, 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2012. Fica assegurado o período para recebimento do PPR –
2012, a partir da data de admissão. Os empregados afastados ou
demitidos sem justa causa, ou que solicitarem seu desligamento
durante o período de avaliação, farão jus ao PPR proporcional
aos dias de efetivo exercício na CPTM. Empregados não abrangidos: todos os empregados desligados por justa causa e cedidos
oficialmente a outros órgãos.
Pagamento:
A distribuição do PPR será composta em 50% de forma linear
e 50% de forma proporcional ao salário nominal do empregado, sendo que a CPTM garantirá o pagamento mínimo de R$
3.000,00 a título de PPR. O pagamento do Programa será efetuado até o dia 29 de março de 2013.

rante o ano de 2012). O pagamento ficou definido para até 29
de março de 2013;
• PCS: criação de comissão e apresentação de estudos no prazo máximo de 90 dias, sob pena de
multa;
• Risco de vida - Pessoal de Estação: a assembleia acatou a sugestão da juíza relatora do dissídio de levar
esta cláusula para ser julgada pelo TRT/SP.

Desalojados

O

s maquinistas em Francisco Morato ficam nesse
local (foto 01) aguardando o “vira”: dentro desse
cubículo que não cabe nem 3 pessoas ao mesmo tempo,
e a média de vira é de 4 maquinistas juntos. Um sempre
tem que ficar do lado de fora, e se tiver calor, ninguém
consegue ficar dentro da cabine.
Na plataforma do Brás (foto 2) os maquinistas ficam
aguardando para o vira da linha 10, debaixo da escada
rolante, onde foram colocados alguns bancos... apenas.
Nos dois lugares não há banheiro próximo... Assim
os funcionários estão sendo tratados, deixados ao léu!!!
Mais respeito CPTM!!!
Questionada sobre a situação, a CPTM respondeu que
já está providenciando um local provisório mais adequado no Brás e que já existe um projeto definitivo para alojar os maquinistas.

Francisco Morato (foto 1)

Brás (foto 2)
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Periculosidade e Insalubridade – laudos incoerentes
A CPTM tem apresentado laudos para aposentadoria, de insalubridade
e periculosidade, com divergências de resultados para funcionários de um
mesmo setor. Pessoas que trabalham em uma mesma área, em um mesmo
local, recebem laudos com resultados diferentes: para uns vem definido que
estão, por exemplo, exposto a algum risco de forma habitual e permanente,
para outros, do mesmo local, vem ocasional e intermitente. Quem tem laudo
com este tipo de divergência, procure o departamento jurídico (diretor Ademir). Ele fará a solicitação da correção do laudo junto à CPTM, baseado no
que já se tem garantido em alguns casos de Periculosidade e Insalubridade.

Pendências do ACT

A

CPTM deu início às tratativas
em torno dos assuntos pendentes que ficaram para ser definidos após
a assinatura do Acordo 2012. São eles:
Plano de Cargos e Salários, PPR 2012
- acompanhamento das metas e negociação em torno do PPR 2013 e pendências decorrentes da negociação salarial
2012/2013. O Sindicato já indicou seus
representantes que participarão dos debates e aguarda a agenda das reuniões.

Falta uniforme

E

sse problema tem ocorrido em
vários setores, como sinalização,
subestação, rede aérea, maquinistas e
estação... só para citar alguns! Há pelos
menos 04 anos, os uniformes não são
repostos em número suficiente. Os funcionários antigos usam uniformes gastos e os novos, alguns recebem e outros
não!

Cesta básica tem novo
fornecedor

Foi construído um novo galpão em
Francisco Morato para o pessoal de
obras, via permanente, rede aérea. Mas
a Sindicato já apontou algumas falhas
nessa obra nova: o depósito de inflamáveis foi construído dentro do galpão,
mas na verdade, ele deve sempre ficar
na parte externa. Os novos banheiros
também estão inadequados, pois os tapumes não vedam o suficiente, deixando expostos quando em uso.

D

epois de muitas reclamações em
relação à qualidade dos produtos
da cesta básica, a CPTM mudou de fornecedor. A partir do dia 22 de julho, as
cestas serão fornecidas pela CVS cestas de alimentos, vencedora do pregão
eletrônico. Ficam mantidas os 4 tipos já
existentes: A, B, C e D. Os cartões usados
para a retirada das cestas serão substituídos. Continuem de olho e denunciem
em caso de problemas com os produtos.

Situação precária
em Jundiaí
A estação de Jundiaí encontra-se em
situação precária, quase de abandono.
O Sindicato já esteve lá e fez um levantamento dos pontos mais críticos. Está
passando da hora de CPTM colocar a
“mão na massa”, por uma questão de
segurança para os que lá trabalham.

Simulação de combate a incêndio

Uma das muitas visitas do Sindicato
acompanhado por representante da
SRT na CPTM, em vistorias nos locais
de trabalho para que a segurança seja
sempre prioridade.

Novo galpão,
velhos erros

Parabéns à CPTM pela realização das
simulações de incêndio solicitadas pelo
Sindicato. Acompanhamos algumas delas delas. O trabalho foi muito bem feito,
abrangente e criterioso, dentro do que
determina a SRT. As simulações são coordenadas pelo engenheiro de segurança do trabalho da empresa, Luis Roberto
Oliveira, pelo técnico de segurança do
trabalho, Dirson C. Júnior e pela gerente
de segurança do trabalho, Vivian Pinfari
com a participação do corpo de bombeiros, defesa civil, SAMU e Detran. Todas as estações passarão pela simulação
de combate a incêndio. Nas estações da
Luz, São Caetano, Santo André, Utinga
e Tamaduateí elas já aconteceram.

Processos vitoriosos

O

Departamento Jurídico do Sindicato vem trabalhando muito,
em defesa dos direitos da categoria.
Tem alcançado saldo positivo revertendo erros em favor dos funcionários.
Em valores, só no primeiro semestre de
2012, o Sindicato recebeu e repassou a
seus titulares cerca de R$2.968.283,60
(dois milhões, novecentos e sessenta e
oito mil, duzentos e oitenta e três reais
e sessenta centavos).
Defenda seus direitos. Em caso de
dúvida procure o departamento jurídico que conta com 10 advogados atendendo em dois turnos.

Francisco Morato –
local inadequado

O

Sindicato solicitou à CPTM a
transferência dos maquinistas
e agentes de segurança, lotados atualmente em Francisco Morato, em local
inadequado, com banheiro e vestiário
masculino e feminino misturado, que
não atende às NRs, principalmente por
falta de espaço. A sugestão do Sindicato: alojá-los no pátio da antiga estação,
onde hoje se encontram funcionários
de uma empreiteira. Para isso, é necessário que a empresa faça uma reforma
no local, para adequá-lo; ao menos o
espaço é suficiente!
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Sindicato, CPTM e
SRT se reunem

D

iretores do Sindicato se reuniram
na sede da entidade com representantes da CPTM e da Superintendência Regional do Trabalho para pontuar os
problemas levantados por esta entidade
nos locais de trabalho.
Os pontos levantados pelo Sindicato e
fiscalizados pela SRT foram respondidos
pela CPTM. Como os cabos vida em Engenheiro São Paulo e Lapa, que, segundo
a empresa a mudança já está sendo providenciada. Foi anunciado que depois de
março, na Lapa, será realizada uma reforma no prédio, inclusive com a previsão de um novo refeitório, em local mais
adequado. O projeto dessa obra, segundo
a CPTM, já esta pronto.
A SRT deu prazo para a CPTM apresentar relatório do que já foi executado e
do que ainda falta.

Tração conquista ação
da periculosidade

O

Sindicato, através do seu departamento jurídico conquistou mais
uma vitória: ganhou ação que reivindica a periculosidade para maquinistas da
CPTM. A ação é de dezembro de 2004, e
beneficia 65 maquinistas que atenderam
ao chamado dessa entidade.
Desde o começou o presidente Eluiz
os incentivou a buscarem esse benefício,
pois entendia ser direito certo. O processo se encontra em fase de cálculo.

Complementação
(CPTM)

O

s ferroviários aposentados que
chegaram a trabalhar na CPTM,
podem requerer judicialmente a diferença entre o valor do benefício previdenciário (o que recebem de aposentadoria do
INSS) e a tabela salarial da CPTM, mais
os anuênios.
Este pedido é decorrente do fato de os
funcionários terem sido transferidos para
a Companhia Paulista por sucessão trabalhista, garantida pelas leis de complementação 8.186/91 e 10.478/2002.
Esta ação, por se tratar de matéria previdenciária, não é feita pelo Sindicato.

MRS
As conquistas do ACT 2012/2014

T

ivemos muitos avanços e melhorias no ACT 2012-2014. É importante
que cada um faça sua parte, denunciando ao Sindicato o não cumprimento das cláusulas acordadas. Seja um guardião do nosso ACT. Ajude
o Sindicato na garantia do seu cumprimento. Nossas principais conquistas
para esse biênio foram:
* Reajuste: 6% em 2012 e em 2013, INPC mais 1%;
* Parcela fixa do PPR: R$1.300,00 em junho 2012 e R$ 1.400,00 em julho
de 2013;
* Vale alimentação de R$500,00, inclusive nas férias;
* Crédito extra de R$400,00 no vale alimentação/refeição em julho de
2012 e julho de 2013;
* Adicional de turno a 17% em 2012 e 18% em 2013;
* Auxílio materno infantil a R$230,00 em 2012 e R$240,00 em 2013;
* Adicional noturno a 25% e prorrogação após às 5 horas da manhã;
* Pagamento de horas in itinere para quem trabalha em local de difícil
acesso e sem transporte público;
* Negociação da escala de revezamento (manobra, estação e manutenção)
no prazo de 120 dias;
* Reajuste das diárias igual ao reajuste salarial;
* Manutenção das demais cláusulas do acordo.

Jornada de 6 horas – Tração

A

través de processo judicial, o Sindicato busca o reconhecimento das
horas excedentes às 6 horas diárias dos maquinistas até a data em
que a jornada foi regulamentada pelo ACT 2010/2012. A ação movida pelo
Sindicato busca o pagamento das duas horas diárias trabalhadas antes do
ACT 2010/12, como hora extra. A primeira audiência ocorreu em fevereiro.
O julgamento está marcado para 25 de setembro.

Periculosidade

O

Laudos errados

A

utro processo que se encontra na fase inicial reivindica
os atrasados da periculosidade para
manobradores, agentes de estação
e pessoal de manutenção que trabalham nos trens basf. A partir de
abril de 2011 a MRS reconheceu o
direto à periculosidade e iniciou o
pagamento a esses funcionários. O
que o Sindicato busca são os 5 anos
retroativos à data em que o direito
foi reconhecido pela empresa.

lguns laudos, para aposentadoria especial emitidos pela
MRS aos maquinistas, apresentam
valores de decibéis errados. A empresa tem colocado nesses laudos
83 decibéis, quando deveria ser
acima de 90 decibéis. Quem tem
laudos com esse erro, deve enviar o
nome para diretor Ademir Natal, na
sede central, para que ele busque a
correção junto à empresa. Fale com
o diretor do sindicato na sua base.

Corte de horas extras

Minitex!?

O

processo requer uma indenização para os maquinistas
da MRS, que integram a ação, em
função da supressão das horas extras. Esses funcionários sempre fizeram horas extraordinárias, desde
o início do contrato. Em setembro
de 2011 a MRS cortou as horas extras. Para o Sindicato, ao fazê-lo ela
deveria indenizá-los. É isso que o
processo busca.

Os lanches e marmitex fornecidos
pela MRS tiveram seus ingredientes trocados por produtos mais saudáveis, o que merece o nosso elogio. Mas a grande reclamação dos
funcionários não está na qualidade
e sim na quantidade dos alimentos
dos lanches. O porquê das mudanças e da quantidade dos lanches é o
que todos querem saber!
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VALEC – APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ATIVOS

Sem acordo, reajuste da data
base maio/2012 ainda não saiu

A

primeira reunião entre o Sindicato e a Valec aconteceu em junho no Rio de
Janeiro. A proposta da empresa, de reajustar os salários dos ativos da Valec e
dos aposentados e pensionistas com paridade foi de 5,10%.
Os sindicatos integrantes da Federação Nacional dos Ferroviários, presentes na reunião, não aceitaram a proposta da empresa. Eles defendem mais 5% de aumento real
e realinhamento da tabela, pois muitos níveis se encontram abaixo do salário mínimo.
Ainda não foi agenda a próxima reunião para dar continuidade às negociações.
O reajuste, quando for definido, será pago retroativo a maio de 2012, data-base da
categoria.
FGTS

Verifique os depósitos mensais

O

Aos 104 anos morre nosso
associado Ruy Silva

R

UY SILVA nasceu em São Vicente, SP, no dia
10 de setembro de 1907. Ferroviário aposentado
pelo regime militar, Sr. Ruy era uma pessoa carismática
e muito sociável. Criou em sua casa na Vila Lucinda, no
ano de 1951, um presépio mecanizado aberto à visitação
que se tornou um patrimônio da cidade. Como ficava em
exposição permanente, o presépio ainda existe.
Ele, além de criar cada peça, operava e fazia sua manutenção com muita dedicação. Seu falecimento acorreu
no dia 11 de junho (três meses antes de completar 105
anos) em Santo André, onde vivia. Ruy Silva era viúvo
de Sebastiana de Lourdes. Deixa cinco filhos, dez netos,
15 bisnetos e as duas tataranetas.

Presidente Eluiz ao lado do
Sr. Ruy, quando em visita à
sua obra, o presépio criado e
mantido por ele.

• Academia de Ginástica
Reyve Fitness
Av. Capitão Mor Aguiar, 277
Centro - São Vicente - SP
Valor mensal: R$35,00
Matrícula: R$5,00
• Instituto de Ensino Campo
Limpo Paulista
Rua Guatemala, 167
Jardim América - SP
Desconto de 5% a 10%
• Clínica Médica Dr. Paffoul
(R5 Diagnóstico por imagem)
Clínica Geral, Ortopedia,
Neurologia, Psiquiatria,
Mamografia, Ultrassonografia
e Tomografia
Rua Santos Dumont, 1.060
Vila Andiyara - Centro
Ferraz de Vasconcelos - SP
Tel: 4678-7934
Valores cobrados: pela tabela
TUSS e CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia)

Espaço reservado para o Correio.

Sindicato alerta aos ferroviários, principalmente quem estiver para se aposentar, que seria importante providenciar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL o extrato analítico da conta do FGTS, para que sejam conferidos os depósitos
mês a mês. De posse do extrato, observar se estão lançados todos os depósitos, verificando mês e ano, assim como o 13º salário da cada ano.
Deve constar também no extrato a sigla J.A.M. (juros e atualização monetária), que
é diferente do depósito mensal. Caso existam depósitos faltantes, procurar o departamento jurídico do Sindicato.

NOVOS CONVÊNIOS

Órgão Informativo do Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias de São Paulo
Pça Alfredo Issa, 48, 19º e 20º
São Paulo - SP - CEP 01033-906
Fone: 3328-6088
sindicato@ferroviarios-sp.org.br
trilho@ferroviarios-sp.org.br
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