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O Barão de Mauá, 
(Irineu Evangelista de 
Souza) no dia 30 de 
abril de 1.854, inau-

gurou a primeira fer-
rovia do Brasil.   Em 
comemoração a esta 
data histórica, o dia 
30 de Abril,  tornou-
-se o Dia do Ferroviá-
rio no Brasil. 

Hoje, decorridos 168 
anos da inauguração 
da primeira ferrovia 
brasileira, a malha 
ferroviária, não ex-
pandiu como deve-
ria, mas, felizmente, 
nestes 3 últimos anos, 

PRESIDENTE FRANÇA

houve um crescimen-
to acelerado para o 
transporte ferroviário 
de cargas no Brasil, 
com grande expansão 
do desenvolvimento 
ferroviário no país.

Neste dia 30 de abril 
de 2022, rendemos 
nossas homenagens a 
todos os ferroviários 
brasileiros, que não 
pararam durante esta 
terrível pandemia do 
COVID 19 - expondo 

diariamente suas vi-
das e de seus familia-
res, ao risco de morte, 
em prol do desenvol-
vimento de nossa pá-
tria.

Ser ferroviário, é per-
tencer a uma catego-
ria que honra nosso 
país. 

Parabéns a todos os 
Trabalhadores Ferro-
viários e Ferroviárias 
de todo Brasil.

30 DE ABRIL - DIA DO FERROVIÁRIO 27 de Março
Dia Internacional
dos Ferroviários

A Diretoria da FNTF - Federação 
Nacional dos Trabalhadores Ferro-
viários, e o SINDPAULISTA, através 
da ITF - Federação Internacional 
dos Trabalhadores em Transpor-
tes, parabenizaram os Ferroviários 
e Ferroviárias de todas as nações, 
rendendo-lhes sincera homenagem. 
e gratidão, em comemoração ao  
Dia Internacional dos Ferroviários.

Em conformidade com a Lei Estadual, 9.343/1996 os aposen-
tados e pensionistas receberão o reajustamento de suas com-
plementações de aposentadoria ou de pensão, nos mesmos 
índices e forma negociada com a RUMO.

No dia 12 de abril, estaremos protocolizando o processo ad-
ministrativo na Secretaria da Fazenda, para implantação do 
reajustamento aos aposentados e pensionistas, e posterior 
pagamento dos valores retroativos à 1º de janeiro de 2022.

Aposentados e Pensionistas da CIA PAULISTA e FEPASA

Encerrada as negociações coletivas com a RUMO S.A. para 
assinatura do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de trabalho 
2021/2022.    Apesar de todas as dificuldades que encontramos 
no curso desta negociação, com 6 reuniões realizadas conse-
guimos a REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO, em 10,42%, pois, quais-
quer índices inferiores, significaria redução de salários. 

Apresentada a proposta final da RUMO o sindicato realizou 
assembleias, a categoria, por maioria de votos, aprovou a pro-
posta da Empresa. Reajuste dos salários:

• A partir de 1º de janeiro/2022:  3,2% aplicado nos salários 
de 31/12/202. 

• A partir de 1º de abril/2022:  7,0% aplicados sobre os salá-
rios já reajustados em 1º de janeiro/2022.

• Auxílio Materno Infantil e Auxílio Filho portador de defi-
ciência reajustado para R$ 367,50.

• Plano de Saúde, sem reajustamento.

• Valor das Diárias em R$ 50,00. 

• Manutenção das demais cláusulas.

• Reajuste do tíquete alimentação em 4% a partir de janei-
ro/2022, com valor facial unitário de R$ 32,24 mantendo-se 
o desconto atual.   Mês com 28 dias, o tíquete corresponde à 
R$ 902,72 mês com 30 dias, o valor será de R$ 967,20 e mês 
com 31 dias, o valor será de R$ 999,44. 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 
DATA-BASE DE 1º DE JANEIRO/2022
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ALERTAMOS NOSSOS ASSOCIADOS, 
que o atendimento presencial, ainda não 
foi totalmente reestabelecido.  Caso ne-
cessite de um agendamento presencial, 
FAÇA-O, através do site da SEFAZ:

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/
atendimento

Escolha o local do atendimento, obtenha 
a senha com número e horário para o seu 
atendimento presencial.

A Secretaria da Fazenda (SEFAZ), conti-
nua a realizar o pagamento/depósito dos 
valores referentes à complementação de 
aposentadoria/pensões sempre no 5º dia 
útil de cada mês.

Para você associado (a), o Sindicato faz 
o preenchimento e conferência da docu-
mentação necessária para o recadastra-
mento obrigatório exigido pela Secretaria 
da Fazenda, e encaminha para o necessá-
rio protocolo.

O Sindicato, está no aguardo da MRS Lo-
gística S.A. quanto ao agendamento de dia, 
local e horário para inicio das negociações 
relativas à participação nos resultados do 
ano de 2022.

SINDPAULISTA:    Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas.     O 1º  Sindicato de Ferroviários do Brasil .    www.sindpaulista.org.br

ATENDIMENTO NA
SECRETARIA DA FAZENDA

PARTICIPAÇÃO NOS 
RESULTADOS  2022

A partir do próximo mês, os aposentados e pensionistas do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a 1ª 
parcela da antecipação do pagamento do 13º salário que, que cor-
responde a 50% do valor do benefício.

A 1ª parcela será paga entre os dias 25 de abril e 6 de maio, con-
forme cronograma de recebimento dos benefícios. A 2ª parcela 
será paga de 25 de maio a 7 de junho.   Quem ganha até 1 salário 
mínimo, receberá primeiro.

INSS ANTECIPA O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

Na última reunião entre sindicatos e a MRS, ocorrida mês de março de 2022, a empresa apre-
sentou sua proposta final para firmar o ACT 2021/2022 com reajuste escalonado.  Mesmo 
discordando da proposta da empresa, mas pelo fato de ser a sua proposta final, a Diretoria do 
SINDPAULISTA realizou assembleias gerais extraordinárias, sendo a proposta patronal, aceita 
por maioria de votos dos nossos ferroviários. ACT 2021/2022 assinado:

• Salário Base até R$ 3.000,00 reajuste de 11,08%. 
• Salário Base de R$ 3.001,00 até R$ 5.000,00 reajuste de 8,3%. 
• Salário Base acima R$ 5.001,00 reajuste de 5,54%. 
• Abono de R$ 1.400,00, para todos. 
• Ticket Alimentação/Refeição no valor de R$ 925,20. 
• Ticket Alimentação/Refeição extra em dezembro no valor de R$ 400,00. 
• Auxilio Materno Infantil de R$ 550,00. 
• Demais cláusulas permanecem vigentes e inalteradas.

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
DATA-BASE DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021/2022

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 2022

No dia 15/03/2022, realizou-se a 1ª reunião entre Sindicatos e Rumo para firmar o Acordo Cole-
tivo de Trabalho do PPR 2022, que apresentou a seguinte proposta:

Os sindicatos envolvidos nas negociações irão analisar a proposta da empresa e agendar a próxi-
ma reunião, dando continuidades as negociações.

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/atendimento
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/atendimento
http://www.sindpaulista.org.br

