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Que neste
N ATA L e
ANO NOVO
que se aproxima
você: Renove sua
vida, com novas atitudes, comece academia,
compre aquele objeto de desejo, experimente uma comida
diferente, compartilhe suas experiências, faça aquela tão sonhada
viagem, atue em conjunto, SINDICALIZE-SE, faça parte de sua entidade, lute
em conjunto, comece um novo curso, aprenda uma nova língua, brinque com seus filhos,
relembre suas brincadeiras de infância, resolva as
diferenças, sorria para as pessoas com quem trabalha,
desligue-se, ligue-se, faça de 2011 um novo ano: recicle,
crie, ouça as pessoas, fale de você e comece o ano com espírito aberto. Acredite! Feliz Natal. Feliz 2011 para todos...
São os votos
da diretoria do
SINDICATO.
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EDITORIAL - Novos desafios para 2011
Trilhar novos caminhos e enfrentar novos
desafios, como os olhos no agora e os pés
no amanhã... Essa é a tônica que nós,
da diretoria do Sindicato de São Paulo
estamos imbuídos para começar o ano
de 2011 que se aproxima.
A cada ano acumulamos expe
riências diferentes que nos servem de
referência para enfrentarmos os novos
desafios que surgirão... 2010 foi um ano
que angariamos novas conquistas e que nos
deixa com boas expectativas para 2011.
Abrimos alguns caminhos importantes, como
a conquista do PPR da CPTM, o avanço nas melhorias da metas
e do valor da premiação do PPR da MRS e o fechamento do ano
com o pagamento garantido dos atrasados da data-base de 2010
para os aposentados e pensionistas e ativos da Valec.

ACT 2010/2011 da CPTM
Todos os associados receberão em
casa a íntegra do ACT 2010/2011.
Ele traz as cláusulas, fruto de nego
ciação, que têm força de lei e devem
ser respeitadas durante sua vigência.
Além do Acordo Coletivo a publi
cação traz a íntegra do Acordo do
PPR. Consulte-o sempre em caso de
dúvida na aplicação das cláusulas.
Qualquer discordância com o que
está previsto no ACT entre em con
tato com o Sindicato.

Pagamento do Bônus em janeiro?
Não é o que diz o Acordo...
Mais uma vez a CPTM não cumpre o que foi acordado. Foi divulgado
um comunicado em que ela informa o pagamento da terceira parcela do
Bônus apenas para segunda quinzena de janeiro/2011. Mas o Acordo
2009/2010 assinado, determina o pagamento para dezembro. O Sindi
cato consultou a CPTM sobre a abrangência desse pagamento. Segundo
ela será estendido a todos os seus empregados.

O endereço do nosso site mudou
Acesse www.ferroviarios-sp.org.br
E-mails: sindicato@ferroviarios-sp.org.br,
presidencia@ferroviarios-sp.org.br
secretaria@ferroviarios-sp.org.br

Parcerias, somas, espaço democrático, visão de futuro, responsa
bilidade, análise das possibilidades do que dispomos e do que nos
apresenta e coragem para buscar novas opções. Assim atuamos
frente à nossa entidade em 2010.
Para 2011 já se antecipam alguns dos nossos desafios, os quais
enfrentaremos com a mesma coragem e vontade de vencer.
Com o apoio, a força e a atuação de todos os companheiros, uni
dos pelo mesmo fim, faremos de 2011 um ano de novas e grandes
conquistas. Quero também expressar o nosso muito obrigado a
todos os companheiros que sempre respondem às solicitações do
Sindicato, que comparecem às reuniões, que ouvem os companhei
ros no trecho e colocam a nossa estrutura à disposição; obrigado a
todos que acreditaram no nosso trabalho. Que sejam bem-vindos
os novos sócios.
Um Natal de renovações positivas e um ano novo de alegrias e
muito amor para toda a família ferroviária!
Feliz Natal! Feliz ano novo!
Eluiz Alves de Matos - Presidente

CPTM

Processos vitoriosos em
2010 somam mais de
R$ 11.000.000,00
O desrespeito ao trabalhador não passou
despercebido. O Sindicato não deixou ba
rato. As empresas tiveram que desembol
sar mais de 11 milhões para pagamento de
processos. A grande maioria é da CPTM. Os
processos judiciais questionam problemas
sobre vários temas, com horas-extras, des
vio de função, banco de horas, intervalo de
refeição, danos morais, etc. Todos patroci
nados pelo Sindicato, através de seu depar
tamento jurídico, que brilhantemente repre
sentou os trabalhadores em defesa dos seus
direitos. Respeito é bom e a gente gosta!

E o PCS, onde está?
Encerramos um importante capítulo das nossas reivindicações,
que foi a conquista do PPR. Outro capítulo se encontra em aberto, e
se arrasta já há algum tempo: o Plano de Cargos e Salários. Será tão
complicado assim que precise de tanto tempo para ser concluído?
Incompetência não é, já que o estudo e elaboração ficaram a car
go da Fundação Getulio Vargas, respeitada em todo país. Mais pa
rece falta de vontade política...
Esperamos que o novo governo Alckmin coloque em cargos
de decisão pessoas que respeitem a classe trabalhadora, já que a
CPTM ainda tem dependência do Estado e muitas das decisões que
a envolvem precisam da aprovação de órgãos do governo. Essa
será nossa principal bandeira para 2011!
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Festa de encerramento da campanha de sindicalização 2010
Um dia de muita alegria e interação entre os associados
Dia 11 de dezembro aconteceu
a festa de encerramento da cam
panha de sindicalização 2010.
Amigos associados do Sindicato
compareceram com a família. Os
novos associados também se fize
ram presentes. O evento foi regado
a muita música, dança, chopp ge
lado, churrasco, brincadeiras, lan
ches, guloseimas e refrigerantes
para toda a criançada. Parabéns
ao nosso Presidente Eluiz pela
iniciativa de reunir os associados
numa belíssima comemoração
pelo encerramento da campanha e
parabéns a todos que prestigiaram
o evento. O ponto alto foi o sorteio
de prêmios. Veja os sortudos que
foram agraciados!!!

Os ganhadores dos prêmios sorteados na festa de encerramento da campanha:
Paulo Sergio (liquidificador),
Francisco de Assis (máquina
fotográfica),
Mauro Correia (celular),
Carlos Alberto (cefeteira),
Ademir Felix (refrigerador),
Leandro Batista (ferro a vapor),
Joseval Silva (bicicleta),
Roberto Celio (GPS),
Phelipe Cantreras (notebook),
Valter Souza (TV LCD),
Joice Vaccari (micro-ondas),
Edson Mauricio (batedeira),
Jackson Silva (ventilador),
Egydio Pazzeto (o prêmio
surpresa, cheque de R$500,00),
e a ganhadora da
Moto 125, sócia há
apenas dois meses,
Simone Aparecida Alves.

O buffet foi muito elogia

do.

A caravana da
Baixada Santista...

... lotou três ônibus para
participar do evento!

O presidente Eluiz, feliz com a participação
dos sócios, deu boas vindas a todos.

Espaço criança...

O deputado Orlando Morando, agradeceu
o convite e elogiou a atuação do SIndicato.

Enquanto todos torciam
por cada prêmio...

... as crianças faziam
o sorteio!

... onde os pequenos gas
taram energia...

A família ferroviária
se fez presente!

A banda fez o
maior sucesso...

... e o pessoal caiu
na dança!

... em vários brinquedos!
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CPTM

2010 – Galgamos mais degraus...
Podemos afirmar que o ano de
2010 foi um ano de conquistas,
apesar de todos as pedras no ca
minho... Essas conquistas são re
sultado de um acúmulo de forças,
de trabalho e empenho pelo cres
cimento da categoria ferroviária.
A luta não é fácil. Ela depende
da união e da participação dos tra
balhadores. Este ano, nosso sindica
to completou 78 anos de fundação.
Nossa maior trunfo tem sido o nosso
exemplo nas negociações, pela ma
nutenção das conquistas da categoria
ferroviária; e mais benefícios vieram
somar...

PPR - Implantação garantida
a partir de 2011
A direção da empresa sempre evitou a implantação do PPR e, por anos,
mantivemos persistentes por essa conquista. Este ano, diante da mobili
zação do Sindicato de São Paulo garantimos sua implantação.
Ao longo das negociações entre empresa e Sindicato reprovamos algu
mas definições apresentadas pela empresa em relação aos indicadores e
metas, mas chegamos a um acordo.
O prêmio está condicionado ao atingimento de metas, cujo levanta
mento será do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. O
Programa é composto de 05 indicadores corporativos (ebitda, investi
mento, pesquisa de satisfação do usuário, quilometragem média entre
falhas do material rodante e intervalo entre trens) e 01 individual, que é
percentual entre os dias de efetivo exercício e o total de dias do período
de avaliação.
O valor distribuído corresponde até o limite máximo de uma folha
nominal de salários (salário base, acrescido de anuênio e gratificação de
função, de dezembro de 2011), de acordo com as metas atingidas.

Data base da CPTM agora é março
Uma das mudanças ocorridas no ACT da CPTM foi a alteração
da data base, que passou para o mês de março. Portanto, em março
de 2011 estaremos, de novo, em negociação com a CPTM para
renovar o Acordo Coletivo de Trabalho.

Pauta de reivindicações ACT 2011/12
Participe! Mande sua sugestão para
pautacptm@ferroviarios-sp.org.br
ou entregue aos diretores do Sindicato do seu setor.

Sou associado do Sindicato porque...
“O Sindicato é nosso representante pe
rante a empresa e tem uma estrutura que
nos auxilia quando precisamos. É o nosso
porta-voz. Quanto mais gente se agregar
mais a categoria fica mais forte”.
Fausto Rangel Pacheco
Técnico de manutenção CPTM
Engenheiro São Paulo

“Todo trabalhador tem que ser sindicali
zado para lutarmos juntos! O Sindicato é
pela categoria, o Sindicato somos nós!”
Aldo Dias Soares
Mecânico de manutenção II
Abrigo da Lapa

“É bom estar associado ao Sindicato, para
mim é uma necessidade pessoal, pois
posso usufruir do que o Sindicato ofere
ce, além de sanar nossas dúvidas”.
Vagner Santos Neves
Técnico de manutenção
Engenheiro São Paulo

“Sou sindicalizado pois é ao sindicato que
recorremos quando temos algum problema
e pelas vantagens que o sindicato oferece.”
Wellington de Oliveira
Eletricista de manutenção I
Abrigo da Lapa

“Após alguns anos dedicados às ques
tões sindicais na base Presidente Altino,
afastei-me por um período de um ano e
meio. Encontro-me na condição de “não
sócio” de alguma entidade. Conclui que
devemos, sim, participar, no mínimo sen
do sócio... Conheci alguns representantes
do Sindicato de São Paulo. (...) O com
portamento do presidente Eluiz e sua di
retoria me fez decidir pela associação ao
Sindicato de São Paulo, onde acredito po
der receber subsídios necessários para um
trabalho sindical sério, dentro dos princí
pios éticos, até então já demonstrados. (...)
Estou convencido de estar associando-me
a um grande representante dos Ferroviá
rios, com sua independência, diretrizes e,
acima de tudo, com credibilidade junto ao
grande número de associados.”
Edison dos Santos Suzart
Analista de Planejamento
Presidente Altino
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Visitas de diretores do Sindicato apontam locais com
problemas. Presidente cobra solução da CPTM.
Nos últimos meses, o presidente Eluiz, acompanhado de diretores, esteve em vários locais da CPTM. As visitas serviram para divulgar a
campanha de sindicalização 2010 e ouvir as reivindicações dos companheiros. Os locais de trabalho, em sua maioria, não estão atendendo to
talmente às NRs; são pequenos para comportar os trabalhadores lotados, até mesmo as construções novas. Veja fotos de alguns locais visitados
e o levantamento dos problemas mais recorrentes.

Guaianases (Escala de
Maquinistas): local não
comporta o número de
pessoas da área, falta
banheiros e vestiários
separados femininos e
masculinos.

Guaianases: vestiário da segurança
virou depósito e exala mau cheiro...

Calmon Viana: cadeiras quebradas e
em número insuficiente para todos.

Calmon Viana (maquinistas):
bebedouro sem instalação de água...

... e prédio não atende às NRs: sem
banheiros separados e espaço pequeno.

Franco da Rocha: bilheterias em
locais superaquecidos pelo sol.

Itaim Paulista: locais onde
deveriam estar os extintores.

Itaim Paulista: local
desprotegido e sem extintores.

Guaianases: área abandonada
que serviria como estacionamento.

Academia de graça para nossos associados
Francisco Morato (Estação):
espaço pequeno, cadeiras quebradas...

... o entorno da estação está mal
cuidado, com pneus cheios d’água.

Francisco Morato: quadro de força sem
tranca e ligações improvisadas.

Rede Aérea / Caieiras: local deficiente,
esperando transferência para Morato.

Quem tiver interesse em frequentar aca
demia, o sindicato está disponibilizando
uma, e o melhor, GRATUITAMENTE. O
Sindicato fez um contrato com a Polif
fer para que ela use os equipamentos de
musculação que pertencem à entidade,
o que criou a possibilidade de os nossos
associados não pagarem para frequentála. A academia fica na estação do Brás.
Para se inscrever é necessário apresentar
comprovante de associado do sindicato
(holerith atual) e a cada mês apresentar
cópia do holerith correspondente ao mês
de frequência. Para maiores informações
entre em contato com William na secre
taria da Segurança no Brás.
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PPR – Participação é importante
para melhorar prêmio
O PPR de 2010 tem formato novo para apuração das metas. Ago
ra, as metas de equipe têm peso de 50% da premiação. Em 2011 o
Sindicato irá negociar para manter esse formato, mas claro, bus
cando um aumento na premiação, afinal, a cada ano, a empresa
vem tendo crescimento e o funcionário é o maior responsável por
este resultado.
Para que o PPR tenha melhores resultados, é importante que os
funcionários debatam com o gestor sobre os indicadores e me
tas de sua equipe; se forem inatingíveis, questione; não concorde
com algo que pode tirar parte de sua premiação. Se não houver
acordo comunique a um diretor do Sindicato. Com o envolvimen
to de todos nesta discussão é possível melhorar a premiação do
PPR 2011.

METAS DE EQUIPE
O percentual das metas atingidos pela equipe da Hitachi é o me
nor de São Paulo, com 30%. Um dos motivos do percentual baixo
são as metas colocadas pela empresa. Como melhorar esses índi
ces em locomotivas que não deveriam nem estar mais rodando?
Outro motivo muito importante é falta de informação à equipe
quanto aos indicadores e metas. Como se alcança uma meta sem
saber qual é? Fica difícil! Os gestores estão esquecendo a lição
primária de um chefe que é discutir toda e qualquer ação com as
pessoas envolvidas, os funcionários. Estamos reavaliando com a
empresa estas metas, pois não foram os funcionários os culpados
por resultados tão ruins.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO
Mais R$ 300,00 para todos
Foi creditado neste mês de dezembro R$ 300,00 além dos R$ 4 5 0 , 0 0
depositados normalmente no cartão alimentação.
Segundo comunicado do presidente da em
presa, Eduardo Parente, o valor premia os
colaboradores pelos recordes alcançados
em 2010.
Todo dinheiro é bem vindo, mas a empre
sa precisa melhorar a área de comunicação.
A princípio disseram que era um erro; de
pois confirmaram o depósito. Em nossa
pauta de reivindicação do acordo cole
tivo, pleiteamos um depósito a mais no
cartão alimentação, no mês de dezem
bro, mas não fomos atendidos naquele
momento. Que a cada recorde, a atua
ção dos funcionários continue sendo
reconhecida.

ACORDO COLETIVO
Cláusulas pré-definidas
Como o Acordo foi assinado por dois anos, já estão pré-definidas
as regras para reajuste do salário, do cartão alimentação, a parcela
fixa do PPR e as demais cláusulas para 2011.
O salário será reajustado de acordo com o INPC/IBGE, acres
cido de 1% de aumento real.
O cartão alimentação será reajustado para R$ 475,20, mas po
derá ser mais, caso o índice de reajuste seja maior que o previsto
pela MRS. A parcela fixa do PPR será de R$ 1.200,00. Consulte o
acordo para maiores detalhes. www.ferroviarios-sp.org.br

ESCALA DE SERVIÇO
Sindicato questiona escala junto ao MPT
Quando a empresa mudou a escala de serviço dos funcionários da Estação, Manobra e Manuten
ção, de 12 horas, com dois dias de trabalho e duas folgas (aprovada por todos), alegou que era uma
determinação do Ministério Público de Minas Gerais. Vale lembrar que essa mudança era um desejo
antigo da MRS. Foi implantada a escala 6x2, com 8 horas de serviço, reprovada pelo trabalhador.
Tentamos negociar escalas melhores. A MRS não concordou justificando a necessidade de contrata
ção de mão-de-obra.
O Sindicato de São Paulo fez uma consulta ao Ministério Público do Trabalho de São Paulo para
saber se havia impedimento para a escala de 12 horas, já que muitas categorias a fazem. Em respos
ta, o MP informou que não é órgão consultivo, sendo vedado a ele, emissão de parecer a respeito
da legalidade de determinada jornada de trabalho. Imediatamente o Sindicato requereu da MRS o
retorno das discussões sobre escala e também sobre o novo Plano de Carreira. O Superintendente de
Recursos Humanos da empresa, Felix Lopes Cid, afirmou que em janeiro de 2011 serão agendadas
reuniões para tratar desses assuntos pendentes.
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MRS
ESTAÇÃO DE CAMPO GRANDE SERÁ MODELO
Ainda existe muita coisa para melhorar nos locais de trabalho,
apesar do investimento e melhorias feitas em vários locais, alguns
ainda apresentam ambientes de empresa de fundo de quintal. Um
destes locais é Campo Grande. Muitas reclamações já foram fei
tas... Agora a MRS desenvolveu um projeto para transformá-la
em estação modelo em 2011. Será feita uma reforma geral, com
aumento das instalações. Temos cobrado dos gestores a participa
ção dos funcionários nessas
mudanças, afinal são eles
que vão estar no dia a dia no
local. Um dos pontos críticos
da estação é o vestiário, que
passará por reforma, antes
da reforma geral. A decisão
foi tomada depois de reunião
de gestores e funcionários,
Estação de Campo Grande passará
por
reformas e será “estação modelo”.
como deve ser.

REUNIÃO EM SANTOS
Maquinistas expõem problemas do setor
Os maquinistas da baixada, cansados de cobrar ações para solu
cionar problemas que se repetiam no setor, finalmente se reuniram
com o gerente Rodrigo. O encontro foi agendado pelo diretor Car
doso e teve grande participação, com a presença de 22 maquinistas.
Todos tiveram oportunidade de expor seus pontos de vistas e suge
rir soluções, com a garantia do gerente de buscar saná-los. Fica a
sugestão para todos os gerentes: promoverem reuniões sem a pre
sença de coordenador e líder, para deixar o pessoal mais à vontade.
Parabéns pela iniciativa desses funcionários.

JUNDIAÍ - Maquinistas reclamam
da posição das locomotivas
Uma das reclamações antigas dos maquinistas em Jundiaí é a po
sição das locomotivas. O correto, quando se está na condução de
um trem, é a posição da locomotiva à frente, mas nem sempre elas
se encontram nesta posição. Muitas vezes é preciso conduzir com o
motor à frente; além da pouca visibilidade, o maquinista é obrigado
a ficar em uma posição que força a coluna para acessar os controles
e o pedal de acionamento do homem morto. Solução a caminho:
será construído um novo virador, que colocará as locomotivas na
posição ideal para a condução. Outra novidade: construção de no
vas instalações para o pessoal da Estação, Tração e Via Permanente,
que provavelmente será do lado do virador. Essas inovações estão
previstas para 2011. Depois de muitas cobranças dos funcionários
e do Sindicato, a MRS começa a agir. Estamos de olho e cobrando
para que essas mudanças se concretizem.

A CATEGORIA SE FORTALECE
QUANDO EXISTE PARTICIPAÇÃO!

REUNIÕES SETORIAIS para 2011
Ao longo de 2011 serão realizadas várias reuniões em todos os seto
res da MRS. A finalidade é discutir com os funcionários os problemas
de segurança nos locais de trabalho e buscar sugestões para melhorar
o ambiente de trabalho, além de outros assuntos levados pelos partici
pantes. Para o fortalecimento da categoria é imprescindível sua parti
cipação, respondendo às convocações do Sindicato.
Quando a categoria comparece e participa das discussões, não só para
criticar, mas apresentando sugestões, ganhamos mais agilidade para
buscar soluções junto à empresa. Tudo por mais segurança e um melhor
ambiente de trabalho. Isso fortalece o Sindicato. Em janeiro será divul
gado o calendário com os locais e
horários destas reuniões. Procure
participar. Serão colocadas caixas
de sugestões, em todos os seto
res, para que participe quem não
puder comparecer aos encontros.
Depois de realizadas as reuniões
agendaremos com os gestores de
todos os locais para apresentação
das demandas levantadas.

VALEC
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Negociação garante 5,26% a aposentados e
pensionistas e ativos da Valec em 2010
Em 2010 o ACT da Valec, que abrange fun
cionários da extinta RFFSA, aposentados
e pensionistas com paridade, foi resulta
do de negociação. Ficou garantido rea
juste de 5,26%. O pagamento do rea
juste foi processado em novembro, que
todos receberam no início de dezembro.

Efetuado o pagamento dos seis
meses atrasados de 2010
Os meses atrasados, referentes ao reajuste de 5,26%
(data-base maio de 2010), tiveram o pagamento dis
ponibilizado a partir do dia 10 de dezembro. Fo
ram pagos seis meses atrasados, de maio (data
base) a outubro, mês anterior à apli
cação desse reajuste nos salários.
O presidente Eluiz cobrou da
Valec o acerto desses valores,
para que comecemos 2001
sem nenhuma pendência.

8

Dezembro/2010

Especial

SINDICATO

Clube XV - 94 anos de existência
Parabéns aos amigos Cesário e Ma
rilene que, ano após ano, mantêm ace
sa essa chama, preservando a história
desse clube que faz parte da vida dos
ferroviários que passaram pela Baixa
da Santista. No dia 14 de novembro foi
realizado mais um evento para come
morar os 94 anos do XV com a pre
sença de convidados, muitos ferroviá
rios que freqüentaram o clube nos seus
anos áureos.
Este ano foram homenageados os
ferroviários Laércio Madeira e Augus
to Português.

COLÔNIA DE FÉRIAS
Internet de graça a partir de dezembro

COLÔNIA DE FÉRIAS
Sorteio para o carnaval

RECICLAR E ATUALIZAR
Sindicato dá palestras aos diretores
para aprimorar atendimento aos sócios
O Sindicato realizou palestras sobre vários assuntos para atualizar e
instruir os diretores que atuam ao longo do trecho. Foram três módulos
de 8 horas cada. O módulo I tratou de Legislação Trabalhista. O instrutor
foi o advogado trabalhista, do Departamento Jurídico do Sindicato, Dr.
Marco Antônio. O módulo II abordou o tema “Segurança do Trabalho” e
foi ministrado pelo diretor Ademir Natal. O módulo III teve como tema
“Cálculos Trabalhistas”, e foi apresentado pelos diretores Affonso e Valdeir
Daniel. “Estamos atentos às necessidades que afetam os nossos associados,
e para atendê-los é importante capacitarmos os nossos diretores. Uma en
tidade mais capacitada e atenta ao cenário atual permite-lhe adotar ações
estratégicas”, declarou o presidente Eluiz.

O sorteio para a Colônia de Férias para
o mês de março, que abrange o período
de carnaval, acontece em fevereiro. Será
no dia 08, terça-feira, às 14 horas no
auditório da sede central.

Espaço para o Correio

Mais um benefício para os associados
que freqüentam a Colônia de Férias. To
dos terão à disposição internet sem fio, a
partir de dezembro. Se você tem um celu
lar que acessa internet ou um computador
de mão, poderá navegar à vontade nas de
pendências da Colônia.

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