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PALAVRA DO PRESIDENTE
terrível doença.

PRESIDENTE FR ANÇA

O ano de 2020 trouxe uma nova e triste
realidade para a população brasileira e
mundial em decorrência da pandemia
do coronavírus, que
atingiu todos os países, sendo decretada a pandemia pela
OMS - Organização
Mundial da Saúde,
no mês de março de
2020.
Foi um ano de muita
tristeza e sofrimento,
para milhões de famílias, que perderam
seus entes queridos,
que morreram em
decorrência
desta

No Brasil, até este
mês de janeiro, já
somam mais de 220
mil mortes pelo Covid-19, provocando
uma grave crise no
sistema de saúde nacional, com falta de
equipamentos hospitalares,
médicos
e leitos de UTI nos
hospitais públicos e
particulares.
Fomos obrigados a
manter o distanciamento social de nossos parentes e amigos. Tudo ficou mais
difícil, ocorreu o fechamento de muitos
postos de trabalho,
no comércio e na indústria, provocando
um grande acréscimo no desemprego
em nosso país.
O governo federal fez
a destinação de um
Auxílio Emergencial
para as famílias mais

necessitadas, amenizando a miserabilidade do povo brasileiro.

Nossos ferroviários,
verdadeiros heróis
(RUMO e MRS)
desde o início da
pandemia, sempre
estiveram na linha de
frente, NÃO PARAMOS, continuamos a
trabalhar nesta pandemia.
A cada notícia que
recebemos da morte de algum companheiro (ativo ou
inativo) atingido por
este vírus, nossos corações se enchiam de
profunda tristeza e
pesar.
Começamos o ano
de 2021 com maior
esperança de dias
melhores, pois finalmente começaram a
chegar e serem aplicadas as vacinas contra o covid-19.

Pr i or it ar i ame nte,
serão vacinados os
profissionais da saúde, que atuam diretamente na linha de
frente contra a doença, os que estão mais
expostos e suscetíveis
de serem contaminados e mortos pela
doença.
O 2º grupo de prioridade serão os idosos.
O Estado de São Paulo mantém um site
para o pré-cadastramento, aos interessados na vacinação
e consulta dos locais
de vacinação:
www.vacinaja.sp.gov.br

Fique atendo a divulgação das datas e locais de vacinação em
sua cidade, através da
Secretaria Municipal
de Saúde.
TENHAMOS FÉ, VAI
PASSAR, VAI MELHORAR. VAI ACABAR!

ATENDIMENTO DO SINDICATO

DURANTE A PANDEMIA

Comunicamos que o atendimento aos
nossos associados, está sendo realizado
dentro das conformidades determinadas
pelas autoridades sanitárias (distanciamento social, uso de máscara e álcool
em gel) e Decretos Estaduais e Municipais, quanto aos horários e condições
de funcionamento, havendo diferenças
de horários, por conta da contingência
da pandemia e seu enquadramento nas
zonas de risco (faixa vermelha, laranja,
amarela e verde).
O mesmo se aplica, as condições de utilização de nossa Colônia de Férias da
Praia Grande e da Chácara do Broa.

TELEFONES PARA CONTATO
E MAIORES INFORMAÇÕES
ARARAQUARA........: (16) 3322-0756
BAURU.....................: (14) 3232-3128
BEBEDOURO...........: (17) 3342-4590
CAMPINAS..............: (19) 3721-0800
JUNDIAÍ..................: (11) 4586-4262
RIO CLARO.............: (19) 3524-3602
SÃO CARLOS...........: (16) 3371-1446

RESTAURAÇÃO DA SEDE
ADMINISTRATIVA DO
SINDPAULISTA
Comunicamos nossos associados que a restauração da Sede Central do Sindicato, em Campinas
(SP), que foi tombada pelo CONDEPACC, encontra-se em fase final de obras, sendo prevista sua
finalização no mês de maio de 2021.
Atualmente o atendimento está sendo realizado,
no Edifício R. Monteiro, situado na Rua Barão de
Jaguará, 1091- sala 701, 7º andar CEP: 13.015-002
no centro da cidade de Campinas.
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CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS

Existem duas tabelas de pagamentos do INSS. Uma para
quem recebe até 1 salário mínimo e uma outra para quem
recebe mais de 1 salário mínimo.

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que
não fizeram a prova de vida entre março
de 2020 e fevereiro deste ano não terão
seus benefícios bloqueados.

DO INSS PARA O ANO DE 2021

Para saber o dia do seu pagamento, você precisa saber o número do seu benefício. O número do benefício do INSS tem
o seguinte formato: são 9 números mais um dígito.
Número de benefício de exemplo:

123.456.789-0

Neste exemplo, o número final de seu benefício seria o 9,
pois é o número final, e o dígito não deve ser considerado.
TABELA DE PAGAMENTOS ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO

É SUSPENSA ATÉ FEVEREIRO

A Portaria nº 1.266/2021, publicada
no dia 20/01/2021 no Diário Oficial da
União, prorroga a interrupção do bloqueio de benefícios para as competências
de janeiro e fevereiro, ou seja, para pagamentos até o fim de março.
A prorrogação vale para os beneficiários
residentes no Brasil e no exterior.
De acordo com a portaria, a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o
INSS e os bancos que pagam os benefícios
permanece e a comprovação da prova de
vida deverá ser realizada normalmente
pelos bancos.
Realizada todos os anos, a comprovação
de vida é exigida para a manutenção do
pagamento do benefício. Para isso, o segurado ou algum representante legal ou
voluntário deve comparecer à instituição
bancária onde saca o benefício. O procedimento, entretanto, deixou de ser exigido em março de 2020, entre as ações para
o enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus, e a medida vem sendo prorrogada desde então.

TABELA DE PAGAMENTOS MAIOR QUE 1 SALÁRIO MÍNIMO

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA - 2021

No ano de 2021 a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) continuará a
realizar o pagamento/depósito dos valores referentes à complementação das aposentadorias e pensões sempre no 5º dia útil
de cada mês, que são:
08 de janeiro
07 de maio
08 de setembro

05 de fevereiro
08 de junho
07 de outubro

05 de março
07 de julho
08 de novembro

08 de abril		
06 de agosto		
07 de dezembro

ALERTAMOS nosso associados que o atendimento presencial na Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo permanece temporariamente suspenso por determinação de Decreto Estadual n 65.437/20 do Governador Dória, até o dia 07 de fevereiro de 2021, podendo ser novamente prorrogado, em decorrência do contingenciamento do covid-19.
O recadastramento anual realizado pela Secretaria da Fazenda também está temporariamente
suspenso (realizado no mês em que o Ferroviário Aposentado e Pensionista faz aniversáio).
Mantenha-se Informado junto ao Sindicato, através do telefone: (19) 3721-0800, ou também
pelo e-mail: secretaria@sindpaulista.org.br

Desde agosto do ano passado, a prova de
vida também pode ser feita por meio do
aplicativo MEU INSS ou pelo site do órgão
por beneficiários com mais de 80 anos ou
com restrições de mobilidade.
A comprovação da dificuldade de locomoção exige atestado ou declaração médica. Nesse caso, todos os documentos
são anexados e enviados eletronicamente.

MATERIAL ESCOLAR

Comunicamos aos nossos associados que, neste mês de fevereiro, estaremos entregando os
kits de material escolar aos ferroviários que, previamente, apresentaram a requisição junto ao
SINDPAULISTA.
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

MRS LOGÍSTICA S/A

DATA-BASE DE 1º DE NOVEMBRO/2020
A data-base dos ferroviários pertencentes à MRS Logística S/A
é todo mês de NOVEMBRO de cada ano.
Na MRS as assembleias para apresentação e deliberação da pauta de reivindicação dos trabalhadores, foram realizadas entre os
dias 18, 21, 22 e 23 de setembro de 2020.
A categoria, por unanimidade, votou pela aprovação da pauta
de reivindicações.
No dia 07 de dezembro de 2020, ocorreu a 1ª reunião conjunta,
entre os sindicatos e a Empresa, por videoconferência.
A MRS, após análise das pautas de reivindicações, apresentou
sua contraproposta, enviada por e-mail. (documento disponível em nosso site).
O reajustamento apresentado como uma contraproposta foi
de 3,95% (três vírgula noventa e cinco por cento), para o Vale
Alimentação/Refeição foi de R$831,84, para o Auxílio Materno
Infantil de R$389,91, e a manutenção dos valores dos demais
benefícios.
Os sindicatos reivindicaram a garantia da data-base e a não realização de demissões durante o processo de negociação.
Em 18 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, aconteceu a 2ª
reunião, sendo as cláusulas de conteúdo econômico rejeitadas
pelos sindicatos, pois não atende aos pedidos da categoria; solicitamos que apresente um valor para a parcela fixa de PPR,
maior que R$ 1.100,00
A 3ª reunião foi realizada no dia 29 de janeiro, por videoconferência, mantendo a MRS, a sua contraproposta de reajustamento de 3,95%, sendo que a inflação do período foi de 4,77%.
• Vale Refeição/Alimentação em R$ 832,32
• Auxilio materno Infantil em R$ 390,10
• Parcela fixa do PPR em R$ 1.000,00 (ano passado foi de R$ 1.100,00)

Os Sindicatos deixaram claro que as cláusulas econômicas não
atendem as necessidades dos trabalhadores.
Agendada a próxima reunião para o dia 09 de fevereiro de 2021.
Toda a documentação e atas das reuniões estão disponibilizadas em nosso site: www.sindpaulista.org.br.

ACORDO JUDICIAL
SINDPAULISTA X MRS LOGÍSTICA S/A
Informamos aos ferroviários da MRS
Logística S/A que já assinaram o
TERMO DE ADESÃO ao Processo Judicial nº. 0011071-94.2019.5.15.0129 em
reclamatória trabalhista, movida pelo
SINDPAULISTA, que estamos no aguardo Juízo da 10ª Vara do Trabalho da
Comarca de Campinas/SP homologar o
Acordo Judicial, para podermos realizar
o pagamento aos beneficiados.

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
SINDPAULISTA X RUMO S/A
Realizada no dia 27/01/2021 audiência judicial, por videoconferência, por ordem do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de
Campinas/SP no processo: 0011337-52.2017.5.15.0032 - Ação
Civil Coletiva, onde o SINDPAULISTA, ajuizou reclamação
trabalhista pleiteando o pagamento aos empregados das horas intrajornadas (horário destinado às refeições).
Atendendo solicitação dos advogados da RUMO, o Juiz do
processo, com a concordância das demais partes, redesignou
a audiência, na expectativa de que os interessados se reúnam
e cheguem a um possível acordo para finalizar o processo.
Para tanto, realizaremos reuniões com a participação do Sindicato, da Empresa ve do Ministério Público do Trabalho da
15ª Região, na certeza e esperança de chegarmos à bom termo. Manteremos a categoria informada através de boletins.

NOVO SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL 2021
O governo federal corrigiu o salário mínimo passando de
R$ 1.045,00 para R$ 1.100,00 com reajuste de 5,26%.
Acontece que a inflação medida pelo INPC do IBGE foi
maior do que 5,26%, sendo apurada em 5,45% para o ano
de 2020.
Para que não houvesse perda do poder de compra dos brasileiros, o valor do salário mínimo foi novamente reajustado para R$ 1.101,95 – com a aplicação integral da inflação.
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

RUMO LOGÍSTICA S/A

DATA-BASE DE 1º DE JANEIRO/2021
A data-base dos ferroviários pertencentes à RUMO Logística
S/A é todo mês de JANEIRO de cada ano.
Realizadas as assembleias gerais extraordinárias, com a categoria ferroviária, entre os dias, 22 a 26 de outubro de 2020 para
apresentação e deliberação da pauta única de reivindicações, foi
aprovada por unanimidade de votos.
Participam das negociações junto com o SINDPAULISTA, os
Sindicatos da Mogiana e da Araraquarense.
A Diretoria do SINDPAULISTA formalizou a entrega da Pauta
e solicitou o agendamento da primeira reunião de negociação
para elaboração do novo acordo coletivo de trabalho – ACT
2021/2022.

mento dos atuais salários, frente à inflação do período, e queda no poder de compra dos empregados.
Não bastasse a nossa decepção quanto ao índice de reajustamento, a Empresa propôs a manutenção dos valores atualmente praticados nas cláusulas econômicas.
Os ferroviários aposentados e pensionistas possuem interesse
direto nestas negociações, visto que a Lei Estadual 9.343/96
lhes garantem o mesmo reajustamento anual da complementação de aposentadoria pensões pagos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, com base e índices negociados
pelo Sindicato com a RUMO S/A.
No dia 28 de janeiro, às 14:00 horas, foi realizada a 3ª reunião
conjunta, sendo que a RUMO manteve a sua contraproposta
de reajustamento de apenas 3% aos ferroviários, sendo novamente RECUSADA.
O Sindicato, formalizou sua reclamação, cobrando um posicionamento da Empresa em relação ao PPR 2020 (será pago
em 2021) visto que, não tem fornecido e divulgado as informações necessárias quanto ao atingimento de metas, constantes do Acordo Coletivo do PPR 2020.
No dia 03 de fevereiro foi realizada a 4ª reunião de negociações, e após a rejeição do Sindicato no reajustamento de apenas 3% proposto pela RUMO, a empresa considerou realizar
o pagamento da diferença da inflação em 2,45% no mês de
Setembro/2021, o que também foi recusado pelo sindicato.
Após intervalo de 45 minutos, solicitado pela RUMO, atendendo solicitação do sindicato, a Empresa propôs:

No dia 19 de novembro de 2020, às 10:00 horas, por videoconferência, foi realizada a 1ª reunião com a RUMO. A Empresa,
solicitou que as cláusulas econômicas fossem discutidas nas
próximas reuniões, visto que não houve o fechamento dos índices inflacionários (INPC do IBGE).

• Pagamento total da inflação em 5,45%;

Na 2ª reunião com a RUMO, realizada no dia 19 de janeiro de
2021, também por videoconferência, a Empresa, fez a sua contraproposta salarial para o ano de 2021: 3% (três por cento)
de reajustamento.

• Vale Refeição/Alimentação reajustados para R$ 28,00
com o pagamento equivalente aos dias corridos de
cada mês (mês com 28 dias = R$ 784,00 / mês com 30
dias = R$ 840,00 / mês com 31 dias = R$ 868,00).

A inflação do ano de 2020, medida pelo índice nacional de preço ao consumidor (INPC) do IBGE teve o registro da inflação
de 2020 em 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento).
Portanto, a proposta de 3% da RUMO fica muito abaixo das
expectativas dos trabalhadores ferroviários, (quase a metade)
constituindo-se uma verdadeira decepção para todos, pois,
com a aplicação deste índice, haverá uma diminuição/rebaixa-

• Diárias reajustadas de R$ 45,00 para R$ 47,00;
• Auxílio Filho Deficiente reajustado para R$ 350,00;
• Auxílio Materno Infantil reajustado para R$ 350,00;

O Sindicato analizará a minuta de acordo, conferência da
redação, e agendará assembléias gerais com a categoria para
votação/deliberação.
Toda a documentação e atas das reuniões estão disponibilizadas em nosso site: www.sindpaulista.org.br.
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