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Sindicato e MRS assinam
acordo com validade por
dois anos. Na data-base
maio de 2011, os salários
serão corrigidos pelo
INPC-IBGE do período,
mais 1% de aumento real.
Foi conquistado também
R$ 1.000,00 da parcela
fixa do PPR a ser pago dia
04 de junho e R$ 1.200,00
em julho de 2011.
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CPTM paga o Bônus
Sindicato considera
indicadores e metas
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Editorial

Construímos, durante os 77 anos de atuação, uma entidade conceituada, aos olhos
dos nossos associados, no meio sindical e junto às empresas onde temos base. E
isso foi conquistado através da nossa conduta respeitosa, da postura transparente
nas negociações, mas não submissa. Estamos entregando o ACT 2010/2012 da
MRS, onde buscamos a preservação de direitos e abraçamos novas conquistas.
Diante dos desafios, não recuamos. Fomos em frente. Deparamos com uma difícil
negociação com a CPTM, cujo Programa de Bônus ela quer nos empurrar...
Para os ativos, aposentados e pensionistas, estamos em plena negociação com a
Valec. Sua proposta inicial (reajuste de 5,26%), foi rejeitada.
Continuamos com nossas ações, com a certeza de que temos os companheiros ao
nosso lado, que nos apóiam, pois sabem que são, antes de tudo, respeitados!
Um abraço!

Associado em foco
Homenagem ao Dr. Antônio
O assessor jurídico do Sindicato, Dr. Antônio Pinto se despediu dos
amigos do Sindicato em março, quando deixou a cargo que ocupava
há 28 anos. Ferroviário, se aposentou da extinta RFFSA em 1977.
Em 1982, já formado em direito, foi contratado como advogado
trabalhista pelo Sindicato. Durante esses anos, atuou como grande
defensor da categoria, sempre buscando seus direitos.
Foi homenageado pelos seus colegas de trabalho e diretores ao se
desligar desta entidade, pelos serviços prestados durante os 28 anos
de atuação no departamento jurídico. Como ferroviário, ele não perdeu
o vínculo com o Sindicato, mantendo-se como sócio. Nossos votos Dr. Antônio Pinto
de muitas alegrias nos novos caminhos!

MRS

MRS

Horário de refeição é para ser respeitado
Ficou consignado neste Acordo, na cláusula 34 (TURNOS
DE REVEZAMENTO), que o tempo mínimo para repouso
e/ou alimentação será de 30 (trinta minutos), a ser concedido
entre a 4ª e 6ª hora, computados como efetivo trabalho.
Não abra mão deste direito. A hora de repouso e/ou refeição
é necessária até mesmo para o melhor desempenho na
função. Deve-se parar em local apropriado, com calma; não
faça como alguns funcionários, que almoçam junto ao
computador, em pé e em locais não apropriados. Caso o seu
gestor não esteja dando este direito, denuncie aos diretores
do Sindicato. Não há necessidade de se identificar. O
Sindicato conversará com os gestores para que eles definam
os horários de refeição, como já acontece em alguns locais.

Ratos na àgua
Foram encontrados ratos dentro da caixa d’água que abastece
a Raiz da Serra. Isso prova o descaso da empresa com alguns
locais de trabalho. Há muito tempo o Sindicato tem solicitado
melhorias no abastecimento de água do local. Depois do
incidente, providências vão ser tomadas. Segundo a empresa
será construída uma cerca em volta da caixa e uma cobertura.
Infelizmente a empresa só toma previdência quando a
situação chega ao extremo, ou quando denunciamos ao
Ministério Público Trabalho e a Superitendência Regional do
Trabalho, como já fizemos em várias situações.

HORA EXTRA
Denúncia do Sindicato
corrige problema

Durante as negociações denunciamos à
empresa os vários
locais onde os gestores
não estavam pagando as
horas excedentes à
jornada (hora extra),
lesando o trabalhador.
A denúncia surtiu
efeito e as horas estão
sendo pagas. Caso
tenha algum local onde
esta prática ainda
aconteça, denuncie ao
Sindicato para que
medidas legais sejam
tomadas.

ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE/
PERICULOSIDADE
O processo de Insalubridade/Periculosidade
está praticamente pronto. O
Sindicato entrará como
substituto processual (processo coletivo), que abrangerá os manobradores e
agentes de estação de alguns locais, que forem sócios. Estamos aguardando
os laudos do SESI, feitos em
todos os locais de trabalho.
Os locais onde os laudos
forem desfavoráveis buscaremos na justiça. A previsão
é de que todos os laudos
fiquem prontos até o final
mês de junho. Alertamos:
só farão parte do processo
os nossos associados.
Quem não for sócio procure
um diretor ou as regionais
do Sindicato e filie-se.
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MRS - ACT 2010/2012- Acordo garante 6% de reajuste
Depois de muitas reuniões, onde o Sindicato buscou sempre
melhorar a proposta inicial da MRS, o Acordo Coletivo de
Trabalho 2010/2012 foi assinado no dia 21 de maio, depois de
aprovado pela categoria em assembleia realizada nos dias 18 e
19 de maio.
O ACT terá vigência de maio de 2010 a abril de 2012.Veja os
pontos mais importantes do Acordo:

*Reajuste salarial em maio de 2010 de 6%;
*Reajuste salarial em maio de 2011: valor do INPC do
IBGE apurado no período, mais 1%;

*Parcela fixa do PPR no valor de R$1.000,00 em 2010, e
em 2011, mais R$ 1.200,00;
*PPR: 20% de antecipação do salário base, em 2010 e
20% em 2011. Lembramos que esse valor adiantado é
descontado no final da apuração do valor total do PPR;
*Cartão alimentação de R$ 450,00 em 2010, e em 2011
passa a R$ 475,00;
*Adicional de monitoria de 18%.
*Adicional de monocondução de 16%.

Cláusulas novas:
Cargos/função em extinção; informativo RH; Política de saúde; meio ambiente para PPRA; Formulário exposição a agentes
agressivos; Assédio moral na relação de trabalho; Direito de recusa ao trabalho; Acidente de trabalho/doença profissional.

HITACHI

Final do filme já esperado
O filme das locomotivas Hitachi tem um roteiro que
todo mundo conhece: as locomotivas, aos poucos, estão
sendo esquecidas no depósito...
No mês de maio, por vários dias, rodaram somente duas,
às vezes uma, e no final do mês estavam três em
atividade. A situação é triste, pois há carga a transportar,
mas não tem locomotivas que as levem ao destino.
Situação que o Sindicato e funcionários, vêm alertando
a empresa através de denúncias feitas no Ministério
Público do Trabalho e Superitendência Regional do
Trabalho. Na verdade foram cometidos erros no
planejamento do transporte na serra. Falou-se muito na
implantação de esteiras em que a carga desceria e
subiria, construídas ao longo da serra funicular. O projeto
não vingou; agora, a empresa está em busca de
locomotivas novas que, segundo informou, devem
chegar no final de 2012; mas, e até lá?
Outra falha foi à demissão de profissionais que
conheciam muito bem o funcionamento complexo
dessas locomotivas.

Consulta às bases define
escala do turno de revezamento
A cláusula 34 do acordo assinado determina turnos de
revezamento – regime de compensação, em que a MRS
poderá adotar jornada de 8 horas diárias com os
adicionais e repouso de 30 minutos.
Durante as assembleias para aprovação do Acordo
Coletivo, foi também feito pesquisa com relação à
escala. Foram colocadas 3 opções: 6x2, a 7x3 - 7x2 7x2 e a 4x2 - 4x1 - 4x1. Venceu, pela escolha da
maioria a 6x2 (2 dias, duas tardes, duas noites,
descanso e folga), a ser implantada à partir de julho,
quando, também, a MRS começará a pagar o adicional
de revezamento. Vamos continuar as discussões
buscando melhorar a escala, pois ela não satisfaz,
exigindo muito do trabalhador, que não tem o tempo
necessário de descanso.

Desmotivação
Hoje, quem trabalha com a manutenção e em outros
setores da empresa, estão desmotivados, porque
trabalham mais e ganham menos. Antes contavam com
uma escala de revezamento que proporcionava mais
dias de descanso e horas extras. Hoje têm menos
descanso e nada de hora extra. A MRS é uma empresa
que tem muito prá crescer e se tornar uma das
melhores empresas para se trabalhar. Só falta uma
atitude muito importante: escutar mais os seus
colaboradores... e a voz deles é o Sindicato.

Adicional de revezamento
Os maquinistas, auxiliares e inspetores foram ouvidos
pelo Sindicato e concordaram com a proposta da
empresa relativa ao adicional de revezamento. A MRS
pagará de 8% a partir de julho de 2010 e 16% a partir
de maio de 2011.
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Aposentados e pensionistas - ACT 2010/2011
Valec propõe 5,26% de reajuste para data-base maio/2010

Presidente Eluiz durante a primeira reunião de
negociação do ACT 2010/2011 com a Valec

A primeira reunião de negociação do ACT
2010/2011, aconteceu no dia 13 de maio,
com representantes da Valec, Sindicatos
e Federação. O presidente Eluiz participou
da reunião, quando a Valec apresentou
proposta de reajuste de 5,26%.
Os Sindicatos rejeitaram a proposta. A
data-base ficou garantida. Isso assegura
que o valor negociado será retroativo a
maio/2010. Quem tem a parcela do INSS
maior que a da tabela da extinta RFFSA
(paridade) irá receber o reajuste que o
Governo aplicará para os aposentados do
INSS. Aguardem!

Andamento do processo dos 5 anos retroativo da paridade.
Adalgisa G. Bonassi
O processo relativo aos cinco anos retroativos da paridade, encabeçado por Adalgisa G.
Bonassi, até agora é o único que está em execução.
Sindicato fez a habilatação dos herdeiros do processo, a pedido do juiz, uma vez que muitos
dos autores já são falecidos.
Esclarecemos abaixo a situação de cada caso:
Os herdeiros:
A justiça ainda não homologou as habilitações feitas; o juiz solicitou a apresentação de um
histórico, discriminando o autor falecido e todos os seus herdeiros, que já está sendo feito.
Cálculos: os cálculos apresentados pelo Sindicato e pela União ainda não foram homologados.
A justiça irá julgar quais deles está correto, se do Sindicato ou da União.
Autores vivos do processo: aqueles que concordaram com os cálculos da União, vão receber
o processo. Caso seja integrante do processo (autor) e ainda não se manifestou quanto à
concordância com os cálculos da União, procure a secretaria do jurídico, pelo telefone 1133286070 ou 71.
Os autores vivos que não concordaram com os cálculos da União, devem aguardar a tramitação
do processo.
Os demais processos dos 5 anos retroativos da paridade ainda estão em andamento,
com recurso na justiça, já em 2ª instância.

Venha se divertir no arraiá de Pirituba
Dia 12 de junho das 14 às 19 horas,
reunião comemorativa na
subsede de Pirituba.
Todos estão convidados.
O evento será animado pela dupla
Riky e Naty.
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CPTM

Subsede de
Ribeirão Pires
abriga posto de
distribuição de
cestas da CPTM
Com o objetivo de facilitar o acesso
dos funcionários lotados em
Ribeirão Pires e imediações, o
Sindicato disponibilizou um espaço
na subsede de Ribeirão Pires para
que a empresa “Calvo” possa fazer
a distribuição das cestas básicas ao
pessoal da CPTM. A entrega nesse
local será a partir de julho,
conforme cronograma a ser
divulgado pela CPTM.

Plano de saúde
É preciso melhorar para renovar
O presidente do Sindicato, Eluiz Alves de
Matos, esteve reunido com o presidente da
CPTM no dia 26 de maio, para discutir
questões relativas ao Plano de Saúde
oferecido aos funcionários da empresa.
Eluiz cobrou melhorias no Plano devido ao
grande número de reclamações que chegam
ao Sindicato.
O presidente do Sindicato espera que os
problemas sejam sanados, pois, está próximo a data da renovação do contrato. E
para fazê-lo a CPTM deverá consultar a
entidade com o objetivo de avaliar o grau
de satisfação dos usuários do Plano, com
relação ao desempenho dos serviços prestados.
Participe enviando reclamações e sugestões
com o propósito de melhorar o atendimento
do Plano de Saúde em sua região.

Vitória
Processo de mais de 5 milhões beneficia associados
O departamento jurídico do Sindicato ganhou
ação em favor de um grupo de eletricistas da
CPTM. O processo se refere ao retroativo da
periculosidade para eletricistas.
Breve histórico: em 1988 o Sindicato fez um
movimento em busca do pagamento da
periculosidade para os eletricistas da então
CBTU. O movimento foi vitorioso com a
inclusão do direito a todos eles. O Sindicato,

então, convocou o mesmo grupo para entrar
com processo reivindicando os anos retroativos
desse beneficio. Parte do grupo respondeu ao
chamado do Sindicato e agora está colhendo
os frutos, com o pagamento do processo.
No curso do processo, alguns integrantes
desistiram e assinaram acordo com a empresa,
quitando, assim, o que eles teriam a receber
no final do processo.

Comissão interministerial concluiu estudo sobre a
dívida da CBTU com a Refer
Como foi publicado pelo jornal “O Trilho” em maio de
2009, uma comissão interministerial foi criada para
avaliar a dívida da CBTU com a Refer.
O relatório final do estudo feito pelo grupo reconheceu
a dívida e propôs que “seja equacionada com o acordo
entre a CBTU e a Refer, onde sejam atendidas as
necessidades de financiamento do Plano da Refer”. Esse
era um dos pontos que a CPTM esperava ver formalizado a securitização da dívida da CBTU com o plano
da CPTM na Refer. Para tanto é imprescindível que haja

inclusão de recursos para o pagamento da dívida nas
dotações orçamentárias para a CBTU, hoje uma empresa
dependente de recursos do Tesouro Nacional.
Os resultados do estudo foram submetidos aos
ministros da Fazenda, Planejamento, Orçamento e
Gestão e das Cidades. Cabe à CPTM, em conjunto com
a REFER buscar o equacionamento da dívida da CBTU
e consequente inclusão dos demais empregados no
referido Plano.
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Programa de bônus

CPTM PAGA BÔNUS, MAS SINDICATO EXIGE
CONTINUAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES
A CPTM decidiu pelo pagamento do bônus, na sexta-feira, dia
28 maio, durante a reunião entre representantes da empresa e
sindicatos.
Em meio a muitas polêmicas e questionamentos na elaboração
do Programa de Bônus proposto pela CPTM, ela manteve os
indicadores e metas, sem as alterações reivindicadas pelo
Sindicato. Buscamos, até o fim, melhorar algumas das metas
que vieram do CODEC, para que correspondessem à realidade
do trabalhador e fossem atingíveis, o que, em sua maioria, não
são, na avaliação do Sindicato.
São 05 indicadores definidos pela empresa:
1- Indicadores de investimento – INV: será apurado o
investimento programado e realizado; caso não seja investido o
que foi programado, a meta total não será atingida;
2 - MKBF: será levado em conta a quilometragem percorrida
entre uma falha e outra no material rodante;
3 - Pesquisa de satisfação do usuário: apurado a partir de
pesquisa que avaliará o grau de satisfação do usuário com

relação ao serviço prestado (apuração anual);
4 – Intervalos entre trens (apuração anual).
5 – Ebitda: o cálculo será feito a partir do resultado operacional
e o acumulado da receita própria.
O Sindicato propôs a alteração do intervalo entre trens para
“passageiros transportados”; a mudança do indicador “satisfação
do usuário” para “viagens realizadas”.
Na proposta da empresa todas as faltas serão descontadas,
exceto férias, licença maternidade, paternidade e adoção.
O levantamento das metas será feito quadrimestralmente e o
valor do bônus será proporcional ao resultado. Para o
quadrimestre que fechou em abril, as metas chegaram a 75%.
Com isso, cada funcionário irá receber o equivalente a 0,24%
do salário. Isso, em um salário de R$ 1.000,00 corresponde a
R$ 245,72, já descontados os 20% do valor adiantado em 2009.
Sobre esse valor não estão deduzidas as faltas. A CPTM fará o
pagamento mesmo sem a anuência dos Sindicatos.

Como será o pagamento do Bônus?

Novos Convênios
Escola Reward Idiomas
Rua Marina La Regina, 242, Centro - Poá - SP
30% de desconto nos cursos de inglês e 25% nos demais cursos
WNS –Idiomas e Informática
Ribeirão Pires –Tel: 4824-4581
Inglês, espanhol, informática, web design, gestão empresarial e
telemarketing
Wizard curso de idiomas
São Vicente – Avenida Presidente Wilson, 1.026 - Tel: (13) 3467-9229
ww.wizardsaovicente.com.br - Desconto:30%
Clínicas médicas e óticas
Clínica médica ALAMED Ribeirão Pires. Rua Kaethe Richers, 117
Várias especialidades. Consulta pelo convênio: R$48,00.
Cema – Hospital especializado
Olhos, ouvidos, nariz, garganta. Rua do Oratório, 1.369 – Moóca - SP
Tel: 6602-8000
Ótica Colibri
Av. Cásper Líbero,538 – Lj 10 – Centro – São Paulo
Fone: 3229-7447 - Pagamento parcelado em até 6 vezes.
20% de desconto em todos os serviços.
Ótica Visão Lux
Rua São Bento, 59, 8º andar – Centro – São Paulo
Tel: 3105-8369 - Desconto 30% à vista; 10% em duas vezes; 15% à vista
para óculos solar; pagamento em 3 vezes sem aumento.
Consulta: tabela AMB.

as metas apuradas dos indicadores anuais “pesquisa de satisfação
do usuário” e “intervalos entre trens”, que somam cerca de
40% do total do Bônus. É nessa parcela que será descontado o
restante do adiantamento (60%). Para o Sindicato, esses indicadores
são um engodo; ambos não dependem da atuação do funcionário
para serem alcançados. Estão nas mãos da empresa, já que, para
diminuir o intervalo entre trens é necessário mais investimento e a
resposta dessa melhoria só poderá ser sentida pelo usuário se
realmente a CPTM investir.
OBS: Quem não recebeu o adiantamento em 2009, tem direito ao
bônus sem o desconto de 20%, o equivalente a 0,34% do salário.
Mais convênios no nosso site: www.stefsp.org.br

Espaço reservado para o Correio

O pagamento do Bônus será feito através do levantamento das
metas em cada quadrimestre. No período de janeiro a abril,
foram atingidas, segundo a CPTM, 75% das metas propostas.
Desse percentual apurado, caberá a cada funcionário 0,24%
do salário nominal. A CPTM descontará 20% do adiantamento
feito em outubro de 2009. O valor da primeira parcela foi
creditado no dia 31 de maio.
No quadrimestre maio a agosto, o valor a ser pago será o
resultado apurado das metas propostas. Também serão
descontados 20% do adiantamento do ½ salário, feito em 2009.
No último quadrimestre, de setembro a dezembro, serão incluídas

Pça Alfredo Issa, 48, 19º e 20º

e-mail:stefsp@stefsp.org.br
Fone: 3328-6088
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