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CPTM é uma bomba relógio pronta
para explodir a qualquer momento
A quem interessa o desmonte da CPTM?
Sindicato faz denúncias contra a
má gestão na empresa.

O Sindicato de São Paulo fez uma série de denúncias contra a atual gestão da CPTM.
As denúncias vão desde milhões em materiais de sinalização expostos sob sol e chuva,
desperdício total, a um custo de (segundo a CPTM) aproximadamente 34 milhões, mas o Sindicato
acredita que está muito acima disso, refletindo em uma série de cautelas no trecho que confirma
aquilo que temos falado a tempos: a total falta de manutenção nas linhas. Há trechos em que a
orientação aos maquinistas é que trafeguem entre 20km/h a 40km/h, pois acima disso poderá
causar descarrilamento, tamanha é a fragilidade das vias.
A seguir vamos detalhar todas as denúncias levados pelo Sindicato ao MP e as que estão em
fase de preparação, que envolvem os seguintes setores:
Manutenção, Sinalização, Segurança, Cautelas por todo o trecho.
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Denúncia

Medidas restritivas para baixar custo coloca
funcionários e população em risco.
De quem é a responsabilidade?
PLASSER
Esse é só um tópico, pois o problema vai além!
A CPTM fez contratos para a reforma de maquinários.
Segundo o portal da transparência, contrato no valor R$
2.011.999,82, mais aditivo totalizando R$ 2.139.250,30.
Parte dos equipamentos que foram para reforma,
hoje estão parados porque não funcionam (??????).
Em dois maquinários, a CPTM pagou para que
fossem instalados equipamentos de segurança, que nunca
foram instalados!
A máquina SCP1 (socadora e alinhadora de
AMVs) foi levada para reforma, mas desde que retornou
se encontra parada no pátio sul de Francisco Morato.
Veio com uma pintura nova, mas não funciona!

Também os caminhões de linha (usados no
trabalho da via permanente), passaram por reforma
recente e encontram-se desmontados e sucateados no
pátio da Lapa.
E para fechar com chave de ouro, devido à falta
desses equipamentos, a CPTM contratou a empresa
Ferreira Galvão para fazer o serviço que deveria estar
sendo feito pelos funcionários com as máquinas que ela
pagou para consertar, mas não recebeu o serviço.
Diga-se de passagem, o valor pago à Ferreira
Galvão foi de R$ 122.654.630,51. A Ferreira Galvão, por
sua vez, terceirizou parte dos serviços (socaria).
Uma lambança só!

SEGURANÇA
O sindicato já divulgou esse despropósito no jornal O Trilho.
A CPTM licitou motos para serem usados pelos funcionários
do setor de segurança. Só se esqueceu de buscar a autorização para
que os ASs possam trafegar armados fora da ferrovia. Hoje, os agentes
de segurança só podem trabalhar armados dentro da ferrovia. As
motos, portanto, foram licitadas para serem usados nos trilhos, né?
Acontece que o contrato continua vigente e recentemente as
motos paradas foram trocadas por outras que também não estão
sendo usadas! E com isso, é mais dinheiro sendo desperdiçado,
jogado fora, enquanto uma série de coisas deixam de ser sanadas,
devido à falta de dinheiro, na justificativa apresentada pela direção
da empresa.
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CAUTELAS POR TODO O TRECHO
Há cautelas por todo trecho. Elas limitam a
velocidade para os maquinistas trafegarem devido à
falta de segurança por ausência de manutenção em
todas as linhas da CPTM. O motivo mais frequente
paras essas cautelas: desgaste acentuado dos trilhos.
Além da falta de segurança, esses problemas
causam enormes atrasos no sistema. Um exemplo
disso, a viagem normal de Francisco Morato à Luz leva
50 min. Com as cautelas, que obriga o maquinista a
rodar entre 20km/h a 40km/h, leva 1h e 10min.
Há atualmente na linha 07, cautelas entre Vila
Aurora e Perus, em dois trechos; Perus e Caieiras em
cinco trechos; Baltazar Fidelis e Francisco Morato
em 03 trechos; um trecho entre Francisco Morato
e Botujuru; entre Campo Limpo Paulista e Várzea
Paulista em 04 trechos.

são dois trechos com cautelas.
Entre São Caetano e Utinga, uma cautela.
Uma cautela entre São Caetano e Prefeito
Saladino e também uma entre Prefeito Saladino e
Santo André.
E continua nessa mesma linha, mais cautelas.
Uma entre Capuava e Mauá. Mais duas entre Guapituba
e Ribeirões Pires. Nos surpreende que os maquinistas
ainda consigam concluir suas viagens.
Metragem total da Linha 10: 91.406m
Metragem total de cautelas na linha 10: 9.996m
(10,9% da linha)
Na linha 10 existem 7.209 m de trilhos com
desgaste acentuado.

Na linha 10
Cautela entre o km 06 ao 17 e do 08 ao 01 devido
ao desgaste acentuado de trilhos (trecho Luz – RPI).
Entre as estações de Tamanduateí e São Caetano

SINALIZAÇÃO
A denúncia feita pelo Sindicato diz respeito a
um material que foi adquirido pela CPTM, ao custo,
segundo ela, de 34 milhões, que seria usado em um
projeto nas linhas 08, 10 e 11. A instalação de um
novo sistema de sinalização diminuiria a distância de
segurança entre os trens, consequentemente mais trens
poderiam trafegar ao mesmo tempo, diminuindo assim
o tempo de espera, com mais oferta de transporte.
Posteriormente o projeto inicial foi considerado
inadequado e foi suspenso. E pronto! Só isso serviu
para que o material fosse esquecido em um canto, se
deteriorando.
Depois da denúncia ter sido levada à imprensa,
a CPTM chegou a falar que irá fazer um tratamento
no material, eliminando a ferrugem para que possa
ser reutilizado. Quem iria usar um material que já foi
considerado inadequado no projeto inicial?

Informações oficiais do sistema da CPTM
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Meta da diretoria da CPTM, de cortar custos, é louvável e necessária,
mas porque o funcionário tem que ser o principal alvo?
Sabemos que a atual direção da CPTM tem como
objetivo cortar em 35% os custos da empresa. Isso é
louvável, desde que, para tanto, trabalhador e usuário
não sejam sacrificados.
Mas é exatamente isso que vem acontecendo. É
fácil baixar custo quando se tira tudo (até papel higiênico,
copos, café, açúcar, e o mais grave: a falta de EPIs) de
uso do trabalhador e sucateia as estruturas. Isso não é
nenhum exemplo de boa gestão.
Além da dificuldade que os funcionários da CPTM
enfrentam no dia a dia para continuarem prestando um
serviço de qualidade à população (afinal, é o objetivo fim da
CPTM), já dá para sentir que essa política da CPTM não tem
agradado a ninguém.
A insatisfação do usuário já foi detectada. Houve
um aumento de reclamações por parte dos usuários

Negociações ACT 2017/18

devido à má qualidade do serviço prestado. Isso porque
eles não conhecem todos os reais problemas que os
funcionários enfrentam para que os trens possam
continuar circulando.
As medidas, nos parece, foram tomadas “a toque
de caixa”, sem um estudo prévio. Medidas que dificultam
a vida do usuário, como o fechamento de alguns acessos
às estações em horário noturno, para não colocar
funcionários trabalhando nesses locais.
Vamos fechar as torneiras, licitar de forma séria
e apenas para as coisas realmente necessárias. Cuidar
do material adquirido, valorizar a mão de obra e cortar
gastos desnecessários.
Ou seja: gestores, façam a lição de casa bem feita
ou entreguem os cargos! No ritmo atual, a CPTM corre o
risco de ter de começar de novo.

EMPRESA GARANTE DATA-BASE E CLÁUSULAS DO ACT VIGENTE.

Na primeira reunião de negociação do ACT 2017,
que aconteceu na terça-feira, dia 21, a direção da CPTM
garantiu a data-base e a manutenção das cláusulas do
ACT vigente, até a assinatura do novo Acordo (ou decisão
judicial).
O Sindicato de São Paulo defendeu que as
negociações do acordo do PPR e dos aditivos corram
paralelas ao do ACT, para que os acordos sejam assinados
simultaneamente. Marcou sua posição ao defender
os direitos até aqui conquistados, com a manutenção
das cláusulas em que os ferroviários avançaram
durante esses anos. Hoje o trabalhador da CPTM tem
convivido de perto com a dura realidade, com milhares
de terceirizados que prestam serviços na CPTM, com
salários muito menores, direitos rebaixados, jornadas
mais extensas, péssimas condições de trabalho.
Agora a CPTM quer tratar assim também os seus
funcionários, com o corte de conquistas históricas da
categoria.
A proposta para o ACT 2017/18, que a CPTM
apresentou, chega a ser um insulto aos ferroviários. Ela
quer:

•Acabar com o PPR;
•Exclui o pessoal de oficina do calendário de compensação
de jornada;
•Reajuste zero;
•Excluir as cláusulas integralização benefício previdenciário,
ausência dificuldade de acesso, liberação dia de pagamento,
ausência tratamento dentário, gratificação de apontador;
•Plano de saúde e odontológico: no plano básico o
funcionário pagará 50% do valor e no superior 100% do
valor do plano;
•Adicional noturno a 20%;
•Hora extra a 50%;
•1/3 de férias (contra os atuais 2/3).

AGENDA DE REUNIÕES | Foram definidas apenas duas datas para as próximas reuniões e duas a serem confirmadas
2ª reunião
10/03 às 9h

3ª reunião
16/03 às 9h

(a confirmar dia 17/03)

BOCA NO
TROMBONE
Expediente:
Presidente: Eluiz Alves de Matos
Telefone: (11) 3328-6088

4ª reunião

5ª reunião

23/03 às 9h

30/03 às 9h (a confirmar)

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.
Jornalista Responsável: Rosangela Vieira
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