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Vemos à frente um futuro melhor, pois trabalhamos para isso!
Companheiros ferroviários,
Temos orgulho de estar à frente desta entidade que completou,
em 2015, 83 anos de atuação! Podemos dizer que nossa categoria
vem conquistando mais avanços signiÀcativos nos ~ltimos anos
graças ao esforço desta diretoria e a conÀança dos companheiros,
sempre prontos para a luta em busca de mais qualidade de vida
e melhores salários.
Em 2015 travamos lutas que exigiram da diretoria coragem e
persistência. Na CPTM conquistamos um aumento real de 1,5%,
que nenhuma outra empresa do Estado atingiu. O reajuste da
data-base foi de 8,25% e, graças ao nosso empenho e a habilidade
em negociar garantimos mais um reajuste, em outubro, para o
tíquete e vale alimentação.
Na MRS também mantivemos o rumo, garantindo a empregabilidade dos companheiros num momento de crise econômica. A
empresa chegou com um discurso que exigia sacrifícios apenas
de um lado. Sabíamos que, mesmo com toda matemática apresentada pela MRS, podíamos ir além, já que, nos ~ltimos anos
os funcionários apresentaram desempenhos que superaram as
perspectivas desenhadas pela área técnica. Assim avançamos,

garantindo a renovação do PPR com parcela À xa de R 1.300,00
e um abono de R 2.00,00.
Para os nossos aposentados e pensionistas, temos defendido
uma reposição salarial justa. Sim, temos enfrentado resistências
da Valec e do Governo Federal, mas não deixamos de lutar por
aquilo que acreditamos, por isso, entramos com processo de
dissídio coletivo no TST e estamos aguardando o julgamento.
Fomos à justiça para buscar um reajuste próximo à realidade de
uma economia inÁacionada temos que lutar para não perdemos
o valor dos proventos que um dia também será para os que hoje
estão na ativa.
Continuamos atentos, cobrando e garantindo o cumprimento
do que foi assinado nos Acordos Coletivos de Trabalho.
Ainda temos muito a conquistar, e vamos
conseguir, com a força e a participação de
todos! É essa a nossa visão do futuro!
Acreditamos sempre no melhor! E assim
será nesse novo ano que estar por vir.
Feliz Natal! Feliz 2016 para toda família
ferroviária!
Eluiz Alves de Matos

Presidente

Boas Festas!
Desejamos que este Natal traga muitos reencontros
recheados de alegria, e que seu coração e sua casa se
encham de paz e amor.
Que o Ano Novo venha renovado de esperança, carregado
de sonhos e oportunidades para serem realizados.
Desfrute desta época com plenitude e muita alegria
na companhia daqueles a quem mais ama.
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
É o que deseja a Diretoria do Sindicato
a você, associado, e sua família!
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Sem acordo, Sindicato entra com processo na justiça.

O

Sindicato dos Ferroviários de São Paulo,
juntamente com a Federação Nacional
dos Ferroviários e os demais sindicatos que a integram, participou das rodadas de negociações com
a Valec para o reajuste dos salários e proventos
dos ativos e dos aposentados e pensionistas da extinta RFFSA que têm direito à complementação.
Durante as negociações a Valec insistiu em um reajuste de apenas 5%. Esse percentual foi rejeitado
pelas entidades que defendem ao menos a inÁação do período, de 8,1%. Sem acordo, todos os
sindicatos decidiram que o melhor caminho para

alcançar um reajuste justo, seria entrar com processo no TST - Tribunal Superior do Trabalho, o
que foi feito e estamos aguardando o julgamento.
Presidente se reúne com aposentados e
pensionistas nas subsedes
Na semana do aniversário de 83 anos do Sindicato, o presidente Eluiz recebeu os aposentados
e pensionistas para comemorar essa data tão importante para nossa entidade. O encontrou serviu
para que o presidente esclarecesse sobre a difícil

negociação entre os sindicatos e a Valec para o
ACT 2015, uma vez que a empresa e o governo
federal não avançaram além dos 5%, o que foi rejeitado por todas as entidades.
Para o presidente Eluiz é importante que busquemos ao menos a inÁação, pois, sem isso, os
salários e proventos perdem o poder de compra
e diÀcilmente se consegue recuperar. Estamos
aguardando o julgamento do dissidio, mas é importante ressaltar que o Sindicato teve o cuidado
de garantir a data-base. Com isso, ao Ànal do processo, o reajuste será retroativo ao mês de maio/15.

(1&217521$&2/Ð1,$'()e5,$6

Foi bonito ver a
emoção de cada
um nesse encontro
cheio de diversão

O

rganizado pela diretoria, o encontro de
aposentados e pensionistas na Colônia
de Férias do Sindicato, aconteceu em março e reuniu uma centena de companheiros e
companheiras que se emocionaram com reencontros, trocas de experiências, e animações
durante todo o dia. Passeios na praia, jogos,
sorteio de prêmios, m~sicas e danças também
Àzeram parte desse encontro.
Foram muitas horas de lazer e convívio prazeroso entre nossos colegas e amigos. Muitas
histórias foram recordadas e revividas. Foi antes de tudo emocionante!

Presidente Eluiz dá as boas vindas a todos os aposentados e pensionistas e
fala do orgulho de ter a credibilidade desses companheiros e companheiras
Tue ¿zeram a grandeza da nossa histyria
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Trabalho do Sindicato com a comissão dos
seguranças já tem vitória

A

luta do Sindicato para atender as justas reivindicações dos seguranças da CPTM já
passou por algumas etapas e a luz no Àm do t~nel
pode ser percebida. Eles buscam regulamentação
da função, baseada nas atividades que desenvolvem no dia a dia. O presidente Eluiz recebeu integrantes do segmento no Sindicato e, a partir daí,
já conseguiu agendar reunião com a direção da
CPTM, que assumiu o compromisso de buscar
a regulamentação da carreira junto ao Governo
do Estado. Mas o Sindicato, através dos diretores Maurício e Augusto, buscou mais frentes de
apoio. Agendaram uma reunião com o deputado
estadual Caio França que recebeu a comissão e
demonstrou total apoio aos ferroviários está empenhado em elaborar um projeto que atenda à rei-
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Sem garantia de valor
mínimo, categoria
diz não à proposta
da empresa

A

vindicação dos agentes de segurança. O deputado
já enviou à CPTM requerimento de informação
n 322/15 datado do dia 2/11 buscando informações sobre a ação da empresa para atender aos
seguranças. Nele o deputado quer saber se já existe por parte da CPTM algum projeto em trâmite
para a regulamentação da função.
Mas o trabalho do deputado Caio França já
avançou. No dia 28 de novembro, encaminhou
indicação de projeto n 2512/15 ao governador
do Estado, que deÀne sobre regulamentação da
carreira de agente de segurança da CPTM. Seguimos buscando apoio a nível federal para a inclusão dos integrantes da carreira de segurança no
estatuto do desarmamento.

3(56(9(5$1d$/87$(&25$*(0

O acordo coletivo 2015 foi resultado da
participação da categoria!

proposta para o Programa de Participação nos Resultados de 2015 foi
rejeitada pela categoria em assembleia realizada dia 19 de novembro no Sindicato.
Por que a categoria disse NÃO?
O Sindicato defende manter a meta “Passageiros Transportados” do acordo anterior como linha de base para o acordo atual,
com 2% de crescimento. Pela projeção dos
n~meros, tem como atingir esse indicador,
e assim, garantir o valor mínimo para o
PPR 2015 de R 3.80,1.
*5$1'(9,7Ï5,$

Sindicato consegue
reintegração de
funcionários demitidos

Em outubro veio novo reajuste para o
VA e VR
 9$FRPPDLVXPUHDMXVWHGHSDV
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D

epois de muitas reuniões de negociações, com a CPTM, no TRT, muitas
assembleias e uma paralisação, Ànalmente conseguimos um acordo que avançou em relação à
proposta inicial da empresa.
O Sindicato chamou todos à luta, ressaltando a importância da categoria de posicionar e
persistir na luta em buscas das nossas reivindicações justas. Ao Ànal, conquistamos um reajuste superior às demais categorias do Estado
com data-base no mesmo período.
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A categoria aderiu ao nosso movimento com força, em todos os setores!
Os companheiros ferroviários da CPTM
entenderam que era o momento do basta:
não vamos mais ser tratados como categoria
de segunda classe. Lutamos para ter os mesmos direitos que outras categorias com função
equivalente e ligada ao mesmo patrão. E estamos chegando cada vez mais perto. E nada
vem sem esforço e sem reação. A diretoria do
Sindicato agradece a todos que aderiram ao
movimento, que foi responsável, pacíÀco e
sem baderna. Aqueles que não participaram,
respeitamos a posição de cada um, mas saibam
que as conquistas são para todos e não apenas para um grupo. Por isso é importante que
todos sejam integrantes do processo, e consequentemente, cobrem quando o Sindicato não
estiver fazendo sua parte.

O

Sindicato, através do seu departamento
jurídico, conseguiu a reintegração de três
funcionários demitidos, tanto por justa causa
como sem justa causa, pela CPTM. O resultado
desses processos foi uma grande vitória conquistada pelo Sindicato.
Foram reintegrados os funcionários Cristiano
Eletricista - SCS , Alexandre Marceneiro - Lapa
e Cleverson Mecânico - Plasser . A dedicação e
competência do departamento jurídico conseguiu
derrubar os argumentos da CPTM, demonstrando que, em muitos casos, essas demissões são feitas à margem da lei.
A luta do Sindicato dos Ferroviários de São
Paulo continua sempre buscando todas as possibilidades de defesa em prol da categoria.
Para o presidente Eluiz esse resultado nos mostra que lutar é imprescindível e que entregar o
jogo é um comportamento derrotista, e esse não
é o perÀl deste Sindicato.
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A quem serve o desperdício?

A

má gestão além de levar muito dinheiro
para o ralo, também inÁuencia na eÀciência do trabalho prestado. Isso vem acontecendo na CPTM, e o pior, ao Ànal, essa má
gestão é cobrada de quem não decide por
alterá-la.

CPTM diz não à solicitação de
carro de apoio para operação
Plasser Speno

solicitado à CPTM um carro para este Àm, o que foi atendido a princípio.
Só que em julho deste ano a direção da empresa retirou o carro do setor,
disponibilizando-o para outro setor.
Ao responder negativamente à solicitação de retorno do veículo para a
operação Plasser Speno, a direção da CPTM disse que está num momento de restrições orçamentárias.

Mas, enquanto isso o desperdício rola solto...

Um exemplo claro dessa má gestão
foi apontado de muitas formas pelo
Sindicato. Foi solicitado por esta entidade um carro de apoio para a equipe da operação Plasser Speno, locada
no pátio da Lapa. A mesma equipe efetua trabalho em outras linhas da
empresa, fazendo deslocamentos constantes, muitos em horário noturno.
Para agilizar o trabalho e oferecer mais segurança aos empregados, foi

A CPTM está pagando aluguel mensal
de 30 motos (a que custo?), paradas e
sem uso, nos estacionamentos do setor de
segurança. Como entender a negativa para
um carro, num setor que se faz necessário,
devido, segundo argumento da empresa, a
restrições orçamentárias se, no entanto, ela
segue pagando aluguel de veículos que não
servem a nenhum serviço?
&$572)81&,21$/
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Processo da evolução no PCS antigo continua

A

quele processo, conhecido como “das letrinhas”, em que se busca a evolução no PCS, ainda o antigo, continua. Quem ainda não entrou com a ação, deve procurar o departamento
jurídico, com os seus documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e holerites dos
~ltimos 05 anos.
O porquê da ação
A CPTM, ainda no PCS anterior, fez movimentações de uma letra para outra, dentro da evolução das carreiras, apenas de alguns empregados, os “amigos do rei”. Essa movimentação não
obedeceu a nenhum critério, portanto, injusta. Por entender que houve prejuízo para os demais
funcionários, o Sindicato começou a ajuizar ações buscando essa movimentação. A ação é individual cada um deve comparecer ao departamento jurídico e manifestar sua vontade em entrar
com esse processo.

CPTM abusa e cobra valor
exorbitante pela confecção
de novo bilhete de serviço

C

PTM publicou uma norma (NS.GRH.018
² versão 05 , em que deÀne o valor de R
1.39,08 (pasmem! a ser cobrado pela confecção
de um novo bilhete de serviço. Este valor equivale
ao salário normativo. Baseado em que, a empresa
determina um valor tão exorbitante? O Sindicato
considera a cobrança ilegal e abusiva e enviou requerimento à empresa pedindo o cancelamento
imediato da norma sob penas de a entidade tomar
medidas judiciais cabíveis. Esse valor, nem que o
bilhete fosse banhado em ouro!!!
0257(6325$&,'(17($80(17$0
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Compromisso não cumprido

M

ais uma vez a CPTM não cumpre o que assumiu na mesa de negociação com o Sindicato
durante as negociações do ACT 2015/16. Desta vez, fazer a primeira movimentação no
novo PCCS em julho deste ano. Não fez e só se manifestou sobre o assunto ao ser cobrada pelo
Sindicato.
Pelo que Àcou acordado a promoção viria através de avaliação de desempenho e traria diferenças salariais aos beneÀciados. Apesar de não ser cláusula do ACT, a movimentação é umas das
normas do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários e foi conÀrmada pela CPTM nas negociações.
Para o Sindicato, a falta de compromisso da CPTM é também uma falta de respeito para com a
categoria, uma vez que assinamos esse termo em ata durante as negociações coletivas. Ainda que
a empresa argumente estar impedida pelo decreto estadual 61.132 de 25/02/2015, ressaltamos
que, no seu artigo 2 está especiÀcado que qualquer ajuste, em 2015, que resulte em despesas
está suspenso, EXCETO decorrentes de vantagens por tempo de serviço ou evolução funcional.

MPT e Sindicato cobram
da CPTM medidas eÀcazes

É

crescente o n~mero de mortes por acidente de trabalho na CPTM e a empresa não
implantou medidas que contraponham essas estatísticas. A morte do maquinista Daniel Mendes,
atropelado por um trem no dia 26/09, em horário
noturno, na estação Barra Funda, por exemplo,
poderia ter sido evitada. Isso porque a fragilidade
a que estão expostos era de conhecimento da empresa. Quantas mortes ainda vão acontecer para
melhorar a segurança?
Essa questão foi levada pelo Sindicato em reunião no Ministério P~blico do Trabalho, que sugeriu uma comissão com funcionários de todos
setores, Sindicato, empresa, representantes da
Fundacentro, USP e auditor da SRT, para levantar
as causas e buscar soluções que evitem acidentes!
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Sindicato consegue melhorias nos locais de trabalho

O

resultado do trabalho ostensivo desenvolvido pelo Sindicato de São Paulo para alcançar melhorias nos locais de trabalho, trouxe resultados visíveis, mas, também, está focado na valorização dos trabalhadores. Qualquer melhoria conquistada é sentida, primeiro nos locais de trabalho. Isso
com certeza inÁuencia na produtividade e no bom desempenho de todos.

Bilheterias
Em 2015 fechamos com chave de ouro nosso
trabalho para implantar ar condicionado em
todas as bilheterias. A falta de conforto reÁetia negativamente no resultado do trabalho do
pessoal de estação, expostos a um calor insuportável. Hoje todos conseguem permanecer
nas cabines, num ambiente climatizado e muito
mais confortável e consequentemente mais produtivo.
Trabalho do Sindicato resulta em adequação das bilheterias
O trabalho de campo desenvolvido pelo Sindicato em todos os setores, conseguiu com que
a empresa substituísse todas as cadeiras antigas
sem condição de uso por cadeiras ergométricas,
nas bilheterias e estações. Também para as estações foram feitas cobranças intensivas para
a blindagem das bilheterias. Esse trabalho já
alcançou 90% das bilheterias da CPTM. O
Sindicato quer, até o
próximo ano, todas as
bilheterias blindadas
para dar mais segurança ao pessoal da área.
Maquinistas - Brás
Apesar de o Sindicato ter conseguido alojamento completo para os maquinistas que fazem o
vira no Brás, a situação deles ainda é ruim. Devido à distância onde o alojamento foi construído, eles não têm tempo para ir até o local, nem
para usar o banheiro, pois Àcam de prontidão
na plataforma. A reivindicação trazida por eles
sugere a construção de alojamento na ponta da
plataforma traseira, sentido Luz (parte baixa , o
que resolveria o problema! Atenção CPTM!

Dom Bosco
O escritório da administração da estação era
usado como depósito para mercadorias apreendidas nos trens, causando diÀculdades até para
transitar. O Sindicato cobrou melhorias diretamente ao chefe do local que resolveu o problema.

Calmon Viana
(rede aérea / via permanente)
O local se encontrava sem nenhuma condição
para alojar os trabalhadores nos diversos setores: ferramentas quebradas e sem local para
armazená-las, banheiro impróprio e sem divisórias, falta de iluminação, sala de administração
pequena e sem ar condicionado. Com a intervenção do Sindicato, quase 100% das nossas
reivindicações foram resolvidas. Continuamos
de olho!
Reforma da estação de Jundiaí
Esta estação é tombada pelo Patrimônio Histórico por isso mesmo merece mais atenção. O
local se encontra muito deteriorado. Após den~ncia do Sindicato, o Ministério do Trabalho
visitou a estação. A CPTM foi autuada com
exigência imediata para o início das obras. As
obras ainda não começaram, mas o Sindicato
está cobrando da CPTM essas melhorias.

Lapa (DOFM)
O prédio estava com estrutura toda daniÀcada,
muito antiga, desde o telhado até as paredes,
com Àos expostos, inÀltrações... A água da chuva se acumulava no local onde os funcionários
têm acesso com risco de doença. Com a intervenção do Ministério do Trabalho, através do
Sindicato, e multa administrativa, o local passou
por obras para se adequar às normas de segurança.
Prefeito Saladino – obras melhoram
prédio da estação
InÀltrações em todo prédio, teto mofado e com
rachaduras, total falta de segurança e com água
caindo no meio da Àação. Os problemas foram
resolvidos após o Sindicato fazer a den~ncia e
acompanhar o trabalho junto com representantes do Ministério do Trabalho.

Francisco Morato
Água de esgoto sendo jogada dentro do local
onde Àca a rede aérea, correndo até a oÀcina
além do mau cheiro, estava causando inÀltração
no prédio. Os cilindros de gás butano, oxigênio
e acetileno Àcavam em local inadequado. Após
den~ncias do Sindicato, providências foram tomadas para se ajustar às normas de segurança.

&370'(65(63(,72$2$&7

CPTM descumpre
cláusula e bloqueia
acesso à intranet

P

assando por cima do ACT a CPTM
bloqueia o acesso à intranet para funcionários que estão afastados por qualquer
motivo, inclusive por férias. Mais uma vez a
empresa ignora acordo coletivo que, em sua
cláusula 36, permite o acesso via intranet
ao aviso de crédito dos ~ltimos 6 meses em
qualquer tempo.
Além disso o funcionário só tem acesso ao
manual do plano de sa~de e à rede credenciada via intranet. E ainda, muitos dos que estão
afastados precisam ter acesso aos recibos de
pagamento e outras consultas importantes
como a escala de serviço. Principalmente o
pessoal de estação que tem de se informar,
ao término das férias, sua escala, já que, quase
sempre, são direcionados para locais diferentes de onde estavam antes de se afastarem. Se
a CPTM não derrubar essa norma sem sentido, será mais uma ação de cumprimento a ser
impetrada pelo Sindicato.

&370)$/7$6(*85$1d$

CPTM foi alertada e
nada fez! Funcionário é
agredido por usuário
na estação da Luz

A

CPTM, por “achar” desnecessário, diminuiu o n~mero de vigilantes nas estações.
Muitas cobranças e alertas foram feitas por este
Sindicato, ressaltando a vulnerabilidade a que estão expostos os funcionários, principalmente nas
linhas de bloqueio onde trabalham direto com o
p~blico. E não deu outra. No dia 05 de dezembro,
um companheiro foi agredido em serviço por um
usuário, na estação da Luz. Nossa solidariedade a
ele e nosso protesto contra a CPTM que nada fez
para evitar esse tipo de evento.
Os funcionários do setor estão com receio de
permanecer no local sem a devida segurança, por
causa das in~meras ameaças recebidas diariamente. Falta de segurança para quem está trabalhando
traz, sem d~vida, um risco para a sa~de e bem-estar. O Sindicato já notiÀcou a empresa cobrando
mudanças que combatam essa prática, com ações
que ofereçam um ambiente de trabalho seguro,
garantindo a integridade física e psíquica do trabalhador.
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Subestação Paranapiacaba

P

ara diminuir custos, a MRS resolveu deixar a subestação de Paranapiacaba, praticamente sem
ninguém. O Sindicato, preocupado com a situação,
solicitou ao Ministério do Trabalho uma Àscalização
no local foi constatado o perigo que a Subestação,
sem ninguém, pode trazer à população. Foi enviada
uma solicitação à empresa para melhorar a cerca do
local entre outras ações. A MRS já foi alertada que essa
redução de custo pode trazer grandes prejuízos. Mas
o lema da empresa é: tudo pelo aumento do lucro...

6(*85$1d$

Use o celular com bom senso

O

uso do celular faz parte da nossa rotina e muitas vezes nem percebemos quando estamos sendo
inconvenientes. No entanto, no ambiente de trabalho é preciso ter atenção a algumas regras, pois
o uso indevido não é culpa do aparelho, mas da falta de educação das pessoas. Não há nada na legislação
trabalhista, para esse comportamento tão recente, mas muitas empresas possuem manuais de procedimentos para dispositivos móveis. Algumas até proíbem a entrada de funcionários portando o aparelho.
Evite:
O uso excessivo: Àcar o dia todo “pendurado” no telefone não passa
uma boa imagem proÀssional
O ideal é deixar no “vibra call” ou silencioso
Se tiver que atender uma ligação, mantenha um tom de voz ameno, evitando que terceiros conheçam detalhes da sua vida privada e seja breve

335

Pagamento vem em
fevereiro de 2016

Ao participar de uma reunião ou em atividade, desligue o celular. O celular desvia a atenção e pode levar o funcionário a causar um acidente
prejudicando a si e a terceiros

N

o acordo do PPR 2015 o Sindicato conseguiu manter a parcela Àxa, desta vez
de R 1.300,00. Para a parcela variável, o cálculo será sobre o valor correspondente de R
1.000,00 somados a 2,3 (dois vírgula três salários nominais do colaborador, acrescido do adicional de periculosidade ou insalubridade para
aqueles empregados que o recebem, observando o enquadramento dos resultados das metas
na matriz de pontuação. Acompanhe de perto
os n~meros da sua equipe.
O pagamento será feito em fevereiro de 2016.
Para quem saiu da empresa (sem justa causa , o
pagamento está programado para abril de 2016,
proporcional ao tempo do contrato em 2015.
Fator de Penalização: serão descontadas somente as faltas sem justiÀcativa.

(67$*1$'2

Planos de cargos e salários

O

Plano de Cargos e Salários que a empresa
implantou não tem atendido aos anseios da
categoria. Esse plano tem critérios para evolução na
função. O problema é que, mesmo cumprindo todos
eles, não se consegue promoção. A justiÀcativa da
direção da MRS: depende de vaga, de orçamento e
do chefe. Tem funcionário que atingiu os critérios há
anos, mas não saiu do lugar. Uma desvalorização e
desmotivação total.
O Plano de Cargos e Salários teria que motivar o
funcionário a trabalhar com mais dedicação, para que
ele possa evoluir na função, ou mesmo mudar de função. Mas o Plano, como está, tem causado revolta aos
trabalhadores.
Ainda Pior
Eletricista é a ~nica função que não tem, na carreira, o pleno e o sênior, ou seja, não tem como ele crescer dentro da empresa, somente se mudar de função.
Já cobramos da empresa uma mudança no PCS, por
um mais justo e que faça a diferença. Se não tem evolução no Plano de Cargos e Salários, os salários deveriam ser iguais, o que não acontece. O Sindicato já
solicitou mudanças que resolvam essa situação, caso
contrário entrará com processo pedindo equiparação
salarial para todos os eletricistas.

Quando está em serviço, o empregado deve se dedicar inteiramente às
atividades para as quais foi contratado, deixando de lado os interesses particulares. Se existir alguma proibição ou restrição oÀcial, o empregado que
contraria esta determinação da empresa está cometendo um ato de insubordinação e está sujeito à punição que pode ser, desde uma advertência
verbal até demissão por justa causa.

,1$'(48$'2

Ar condicionado da Stadler

A

pesar das locomotivas Stadler serem novas, o
sistema de ar condicionado tem apresentado
problemas em seu funcionamento. Já cobramos da
empresa o conserto dos aparelhos com urgência. O
verão está chegando e sem o ar condicionado as cabines Àcam extremamente quentes, causando um enorme desconforto aos maquinistas. O Sindicato espera
que a MRS resolva já esse problema, ou o Sindicato
buscará outros caminhos para saná-lo.

+25$'(5()(,d275$d2

Empresa propõe acordo

A

empresa teria que dar intervalo de uma
hora para o pessoal da tração, ou pagar
o intervalo. No acordo de 201 ela optou pelo
pagamento.
Com a publicação da sumula 6, do TST, foi
possível o Sindicato buscar, na justiça, o pagamento retroativo dos ~ltimos cinco anos. Entramos com o processo e na primeira audiência a
MRS propôs pagar 60% dos atrasados. Estamos
na fase de consulta para levantar os integrantes
do processo que concordam com essa proposta
e quem prefere continuar com o trâmite do processo. Procure um de nossos diretores e conÀrme se você está no processo.
O que diz a sumula 6, do TST: A garantia ao intervalo intrajornada, prevista no art. 1
da CLT, por constituir-se em medida de higiene, sa~de e segurança do empregado, é aplicável
também ao ferroviário maquinista integrante da
categoria “c” (equipagem de trem em geral , não
havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos arts. 1,  , e 238,  5, da CLT.

*$5$17,026

Atrasado de Monitoria

D

epois de os maquinistas, que trabalham como
monitores, reclamarem dos valores muito
baixos que recebem quando estão treinando os novos, procuramos a empresa e apresentamos a reivindicação desse grupo. A direção da MRS Àcou de se
manifestar sobre a questão, mas, devido à demora,
enviamos um documento questionando estes valores.
O adicional de monitoria somente era pago quando
estavam em trens com preÀxo o tempo que Àcavam
em pátios, não era pago.
A empresa conÀrmou que os valores realmente estavam errados. Solicitamos a regularização do pagamento e também os atrasados, retroativo aos ~ltimos
cinco anos. Os primeiros cálculos apresentados pela
empresa foram recusados pelo Sindicato, por considerar o valor muito abaixo do que deveria. A MRS
está refazendo os cálculos.

3(5,&8/26,'$'((,16$/8%5,'$'(

Laudos têm resultados
questionados pelo Sindicato

Q

uestões sobre os laudos de periculosidade e
insalubridade foram levadas à reunião com
a empresa, em outubro. O Sindicato solicitou que a
MRS fornecesse os resultados das medições feitas
pelo SESI, em 201, para comparar com os laudos de
2010. Em alguns locais, nas novas medições, houve
uma diminuição no nível de ruído. Questionamos esse
resultado: como é possível diminuir o ruído em uma
locomotiva que não passou por nenhuma melhoria?
Queremos que a empresa refaça os laudos, com
acompanhamento do Sindicato nos locais onde houve
diminuição do nível de ruído nos resultados dos laudos
que ela apresentou. Se não houve melhoria como pode
ter diminuído? O Sindicato quer, também, novas medições de ruído e de calor nas locomotivas, com o pessoal da Via Permanente e nas oÀcinas de locomotivas.
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Sem abandonar a
luta, Sindicato buscou
alternativa para falta de
reajuste.

O

cenário que se desenhou nas negociações
do ACT 2015 com a MRS foi o mais negativo possível. A empresa não propunha reajuste na data-base. Apenas concedia um abono sem
dar garantia de não demitir. Seu argumento: a
queda no transporte de carga, e até mesmo queda no valor de fretes. Mas o Sindicato se colocou
com resistência diante da proposta da MRS. Defendia a empregabilidade e buscava um reajuste,
para salários e benefícios.
A pressão da empresa foi uma constante e o
fantasma da demissão rondou todos os setores.
Mas o Sindicato pressionou a MRS e anunciou
uma paralisação. A diretoria se posicionou, chamou todos à luta, esclarecendo os pontos negativos da proposta da empresa, que, de cara já deixaria de reajustar os salários e benefícios em, no
mínimo 8,3% (INPC-IBGE , referente às perdas da inÁação dessa data-base (garantido por lei .
Diante desse cenário, a categoria votou, em assembleias, nos dias 12 e 13 de agosto, num processo que ocorreu na maior lisura, com o acompanhamento de representes da MRS e do Sindicato
nos locais de trabalho e na apuração. Foram 556
votantes. Desse total 61% optou pela aprovação
da proposta da MRS e 39% optou pela não. Ficou
deÀnido um abono de R 2.00,00 e a garantia do
acordo do PPR com parcela Àxa de R 1.300,00
e variável, mas sem a recomposição da inÁação.
Estamos próximos de iniciar as negociações de
um novo acordo coletivo. Até lá não sabemos
qual será situação da empresa e do país, mas precisamos recompor o poder de compra do trabalhador e buscar o reajuste, que, pelos índices
crescentes que anda a inÁação, vai atingir dois
dígitos.

&/È868/$12&8035,'$

Aviso de crédito

N

o dia 21 de outubro de 2015, estivemos
reunidos com a empresa para cobrar o
cumprimento de algumas cláusulas não cumpridas do acordo coletivo vigente, incluindo o aviso
de crédito. Nesta cláusula a MRS teria que disponibilizar os comprovantes mensais de Aviso de
Crédito, para consulta e impressão diretamente
nos quiosques instalados pela empresa, na intranet (via Quiosque e nos terminais bancários.
Mas, a grande maioria dos quiosques não tem
impressora. Agora, o funcionário pode solicitar a
impressão do aviso ao seu coordenador. Segundo a empresa, todos os coordenadores foram
instruídos a imprimir esses documentos. Solicite
o seu e em caso de recusa procure um diretor do
Sindicato.

SINDICATO
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Festa em comemoração ao trabalhador
ferroviário de 2015 foi um sucesso

C

om uma megaestrutura preparada pela diretoria do Sindicato, a festa do dia do trabalhador e do ferroviário foi um sucesso, com muitas atrações que chamaram a atenção de todos.
Além das atividades voltadas para as crianças,
para a área de sa~de e de beleza, destacamos a
exposição de peças e documentos antigos da ferrovia e de ferromodelismo que ganhou a atenção

do p~blico. Ao Ànal, sempre um shoZ para fechar o evento com alegria e descontração.
A cada ano as atrações se diversiÀcam, pois, o
objetivo é integrar a família do trabalhador ferroviário, fazendo que conheçam e valorizem o seu
trabalho. Ressaltamos que essa festa é oferecida à
família ferroviária sem custo, para que todas tenham a oportunidade de participar!

(9(172

Evento artístico em Pirituba atraiu grande público

O

Sindicato abriu as portas de sua subsede em Pirituba para receber uma
exposição dos artistas graÀteiros Jefferson
Eduardo de Souza e Aderbal Diego de Souza, netos do ferroviário aposentado, senhor
Domingos Lemonte, de 85, que trabalhou na
extinta RFFSA na estação da Luz e no portão  como escalante e oÀcial administrativo.

O evento foi bastante concorrido e atraiu um
p~blico enorme, que se encantou com o trabalho
dos artistas, tanto que eles chegaram a vender algumas obras na exposição.
Parabéns ao diretor Tunicão, pela iniciativa de
criar esse espaço para a valorização da arte, principalmente voltado à família ferroviária.

2s artistas gra¿teiros com seu av{ ferroviário senhor 'omingos.

Dúvidas, reclamações ou sugestões acesse www.ferroviarios-sp.org.br
ou envie e-mail para secretaria@ferroviarios-sp.org.br
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