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Feliz

Natal !
2018 não foi um ano fácil para as
negociações dos ACTs, mas conseguimos
reverter as dificuldades, com conquistas a
nosso favor.

Feliz

Ano Novo!
2019, ano da renovação! Que cada
um de nós tenha força e inciativa para
mudar para melhor a vida de todos neste
ano que se inicia!
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EDITORIAL

Cada luta tem sua história e sua importância
Apesar de estarmos diante de um cenário econômico preocupante, das mudanças recente na legislação trabalhista e das mudanças que atingiram o
movimento sindical, nas negociações protagonizadas
pelo Sindicato de São Paulo conseguimos manter

para pior, benefícios já garantidos nos acordos coletivos, com propostas de reajustes insatisfatórios.
Certamente não entregamos, e jamais entregaremos, conquistas que custaram o suor da nossa
categoria. Sabemos como foi difícil alcançar cada

cláusulas importantes dos nossos acordos, reajuste
para salários e benefícios e o PPR da CPTM e MRS.
Com relação à Valec, foi julgado o dissídio de 2017,

uma delas. Por isso, zelamos por essas conquistas. E
mais! Nosso papel vai além! A busca de direitos que

no TST, que concedeu 3,98%, retroativo a maio de

corrijam distorções surgidas com o tempo,

2017. Estamos em negociação do ACT 2018, ainda

é nossa obrigação! E temos feito isso a cada

sem acordo.

negociação e no dia a dia do ferroviário!

As empresas tentaram desgastar as negociações,

Eluiz Alves de Matos

insistindo em retirar cláusulas dos ACTs e alterar,

Valec ACT 2018/19
Companheiros ferroviários
aposentados e pensionistas

Queridos amigos,
Mais um ano que chega ao fim
e aqui, juntos, continuamos a nossa
luta. Agradecemos a sua confiança
e sua amizade durante o ano de
2018. Que o Natal seja um momento
de luz e harmonia! Que em 2019
possamos compartilhar juntos
de nossas vitórias, e possamos
continuar fortes, em busca dos
nossos objetivos.
FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO À
TODA FAMILIA FERROVIÁRIA.
A DIRETORIA
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Em agosto/18 o presidente Eluiz
participou de reunião de negociação
do ACT 2018 com a Valec (extinta
RFFSA). Nesta rodada de negociação
estiveram presentes representantes
dos Sindicatos e da Federação com
representantes da Valec, em busca de
um acordo para data-base de maio de
2018. Mas a reunião, que aconteceu
em Brasília, terminou sem acordo.
Na segunda reunião a Valec manteve sua proposta inicial: reajuste de
0,85%, que representa a metade do
INPC do período (1,69%). Tal proposta foi rejeita pelos sindicatos e
pela Federação. Para os ativos propôs manter as cláusulas sociais do
ACT anterior.
O sindicato buscará o acordo com
a Valec. Caso não evolua em sua proposta, a Federação entrá com dissidio coletivo.

Presidente

ACT 2017
O ACT de 2017 foi julgado no
TST; o reajuste de 2017 foi de
3,98%, retroativo a 1º de maio de
2017. A sentença determinou o
pagamento dos atrasados, o que
foi efetuado no mês de outubro.

O Sindicato
é a sua força.

Vem prá cá!
Ao se tornar associado, além de
fortalecer a luta da categoria, passa
a contar com descontos em serviços
nas áreas de lazer, saúde, beleza, convênios com escolas de línguas, faculdades, laboratórios, médicos, dentistas, clinicas, pousadas, academia de
ginástica no Brás, um departamento
jurídico próprio, colônia de férias em
Praia Grande e um Clube, em Ribeirão Pires.

CPTM

Conseguimos preservar nossas
conquistas nas negociações
As negociações com a CPTM
resultaram na manutenção de todas as cláusulas do ACT, com reajuste salarial de 2,07% (IPC-FIPE)
e o mesmo índice para
benefícios: vale refeição de R$ 816,56, vale
alimentação no valor
de R$ 340,03, o auxílio
materno infantil foi reajustado para R$ 346,43.
Resistimos, em defesa
da manutenção de cláu-

Dano Moral

sulas conquistadas por esta entidade,
ano após ano, enfrentando a má vontade da CPTM e do Governo do Estado em negociar.
2018 foi um ano de
muito trabalho. Além
das negociações do
ACT e do PPR 2018,
foi o momento de aparar as arestas, resolver
questões pontuais que
não integram o Acordo Coletivo.

Hora extra para atividade insalubre
Vitória do Sindicato de São Paulo
Pela nova legislação, quem ganha adicional de
insalubridade em holerite não pode mais fazer hora
extra, salvo acordo especifico.
O Sindicato cobrou da CPTM a homologação de
acordo que foi assinado em abril. Com isso, caiu a
proibição de fazer horas extras na CPTM para quem
recebe insalubridade.

PPR 2018
Pagamento em março e junho de 2019
O Acordo do PPR relativo ao ano de 2018, já assinado com a CPTM, será pago em duas parcelas, sendo
a primeira em 29 de março de 2019 e a segunda em 28
de junho de 2019. Para conhecer a íntegra do acordo,
consulte o livrinho do ACT 2018/19 ou acesse nosso
site www.ferroviarios-sp.org.br

PPR 2019
Com relação ao PPR 2019 (com pagamento para
2020), o sindicato enviou ofício à CPTM, no dia 1º de
outubro, solicitando a abertura das negociações.
A empresa informou que pretende apresentar os indicadores e metas ainda no mês de dezembro. Assim que ela
apresentar sua proposta, divulgaremos a todos!

Ferroviário é indenizado por
negligência da CPTM
Um funcionário da CPTM entrou
com ação na justiça, através do sindicato,
buscando indenização por doença profissional, adquirida no exercício da função
de eletricista. Ele foi motivado pelo fato
de a CPTM não reconhecer seu problema
como doença profissional, se recusando
enquadrá-lo em outra função, como forma de minimizar os danos sofridos.
O laudo pericial constatou incapacidade com esforço físico, concluindo que
a doença diagnosticada foi decorrente
do seu trabalho, o que foi negligenciado
pela CPTM.
A empresa foi condenada a pagar 70
mil reais, a título de indenização por danos morais, e responsabilizada pelos danos causados ao trabalhador.

E O EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO?
Antes exclusivo com o
Banco do Brasil, o contrato
acabou tendo problemas de
gestão e surgiram muitas
reclamações. O Sindicato de
São Paulo vem cobrando uma
mudança no sistema, inclusive a abertura para outras
instituições. Na reunião que afinal conseguimos fazer
com a empresa sobre o assunto, foram apresentadas
alguns alternativas. Para o Sindicato, a melhor opção
é voltar ao contrato inicial, quando era aberto a mais
de uma instituição bancária. Essa questão ainda não
foi resolvida pela CPTM, mas seguimos atentos,
cobrando uma solução urgente.

Intervalo de refeição
Sindicato propõe ação

O Sindicato está convocando os funcionários de estação da CPTM, que trabalham em horário noturno
e ficam sozinhos durante a jornada, para que compareçam ao departamento jurídico. O motivo: entrar com
ação buscando 1 hora extra, referente ao intervalo de
refeição.
Isso porque eles não recebem rendição, e não conseguem usufruir desse intervalo. Eles batem o cartão e
voltam ao seu posto, pois não tem quem os substituam.
Atenção: é uma questão especifica para aqueles que
cumprem jornada sozinhos, sem rendição no horário de
refeição. Isso acontece em algumas estações da CPTM.
O Trilho | 3

CPTM

Greve de 2017 é considerada
LEGAL e não abusiva
Categoria decide pela greve: pelo cumprimento do acordo do PPR 2017

Em abril de 2017 o Sindicato de São Paulo entrou em greve paralisando as linhas 07 e 10 da
CPTM, pelo não pagamento do PPR, em parcela
única, como previa o ACT.
No julgamento do dissidio de greve, o TRT declarou a greve não abusiva, vedando o desconto das horas paradas e
a aplicação de multa ao sindicato.
A CPTM recorreu ao TST, insistindo na abusividade da greve.
A decisão, também nessa instância, foi favorável aos ferroviários.
Para o presidente Eluiz, “a decisão do TST é fundamental para
que as empresas não retirem o direito de greve assegurado na constituição”.

Sindicato ganha ação contra a CPTM que
garante pensão vitalícia a ferroviário
O jurídico do Sindicato entrou
com ação em prol de um associado
do setor de estação, acometido por
sérios problemas de saúde em decorrência de suas atividades, como distúrbio mental crônico, irritabilidade,
pensamentos repetitivos, medo sem
explicação, etc, devido ao alto nível
de estresse. Além disso, foi, também,
vítima de inúmeros assaltos à mão
armada, sofrendo violência física e
psicológica, no local de trabalho.
Em tratamento, se afastava periodicamente, pelo INSS. Ao retornar, a
orientação médica é que fosse remanejado para local com menor carga
de estresse. O que não foi atendido,
continuando no mesmo local, com
as mesmas funções e sem acompanhamento médico. Isso agravou seus
sintomas.
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A defesa do autor, no caso o sindicato, pediu dano moral, que se
justificava pela total negligência
da empresa diante das suas condições precárias para o trabalho (que
a CPTM ignorou). Buscou também
dano material, pela perda da capacidade laborativa, em consequência da
doença ocupacional, que deixou sequelas graves.
Os argumentos e provas apresentados foram confirmados pelo perito.
O jurídico conseguiu o dano moral, com indenização, em torno de 50
mil reais e, por sua incapacidade laboral, em função do ocorrido e atestado pelo perito, a CPTM foi condenada a pagar pensão mensal até a
idade de 70 anos do funcionário,
correspondente a 50% de seu salário
quando em atividade.

BILHETE DE
SERVIÇO
Em processo individual,
justiça manda
CPTM devolver valor
cobrado por perda

O sindicato entrou com ação
contra a CPTM, representando
um associado, questionando algumas atitudes da empresa, entre elas o valor exorbitante de R$
1.624,52 (equivalente ao salário
normativo vigente) cobrado quando o empregado perde o seu bilhete de serviço. O juiz determinou
que o valor cobrado pela CPTM
fosse devolvido ao funcionário.
Com essa decisão, abre-se um
precedente favorável aos funcionários da CPTM. Quem foi prejudicado por esta norma, com esse
desconto abusivo, procure o departamento jurídico do Sindicato
para buscar a devolução do valor
cobrado, através de processo.

CPTM

Mais um passo rumo à conquista
Projeto dos agentes de segurança da CPTM é aprovado na
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALESP
O projeto de lei 176/2016, que busca tipificar e regulamentar
a carreira do Agente de Segurança Pública Ferroviária da
CPTM, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo.
O projeto passou sem receber emendas ou substitutivos.
Atualmente, o projeto se encontra na Comissão de Administração
Pública e Relações do Trabalho.

Audiência Pública
Nosso último ato,
antes de ser aprovado
nessa comissão, foi uma
audiência pública
A audiência pública com corpo de
segurança da CPTM, aconteceu em julho na ALESP, e foi um sucesso.
Os agentes de segurança compareceram em peso na Assembleia para expor a situação da segurança da CPTM
e as adversidades que os funcionários,
não apenas do setor, estão enfrentando
devido à falta de política da CPTM para
combater os problemas que são cada
vez mais crescentes no setor.
A categoria foi representada pelo
presidente Eluiz, o vice presidente Maurício Matos, o supervisor de segurança
Vinícius e o agente Elias, que tão bem
colocaram aos presentes no evento, a
importância da aprovação do projeto
176/2016, de autoria do deputado Caio
França, que visa regulamentar e tipificar a função dos agentes de segurança
da CPTM.

A categoria foi muito bem recebida
e conseguiu sensibilizar os todos da urgência de se aprovar o projeto.
O sindicato abraçou essa luta desde
2015 juntamente com a comissão dos
agentes de segurança. O caminho que
trilhamos para chegar até aqui, foi longo, mas compensador. Conseguimos o
apoio do deputado estadual Caio França, que abraçou nossa causa, apresentando o projeto de lei. Buscamos apoio
de deputados, câmaras de vereadores
dos municípios da grande São Paulo,
deputados federais e prefeitos.

Estamos chegando ao nosso
objetivo. Vamos seguir juntos
rumo à vitória!

Justiça condena CPTM
por morte de maquinista
em serviço
O Maquinista Daniel Mendes
Marcelino faleceu em 2016, atropelado por uma composição, enquanto atravessava uma via morta,
no sentido da estação Barra Funda,
para fazer a troca de cabine (conhecido como “volta de comando”).
Na ação, a defesa demonstrou
que não houve negligencia por parte
do empregado, como a CPTM argumentou. A comissão de sindicância
da empresa, apurou que o acidente
se deu por culpa do empregado.
Para o juiz, as condições para
que a volta de comando fosse feita
na plataforma deveriam ter sido dadas pela empresa.
No processo, a CPTM foi responsabilizada pela morte do maquinista, por descumprir o dever de
prevenir acidente em atividade de
alto risco e mais, pelos danos morais sofridos pelos autores, no caso
a esposa e filho do maquinista Daniel.

PPP- Laudos para
aposentadoria especial
incorretos geram processo
Tem sido recorrente a elaboração de laudos, os PPPs, de forma
errônea, por parte da CPTM.
Um funcionário da empresa
contestou o seu lado junto à CPTM.
A única resposta que obteve era de
que estava correto, sem apresentar
fatos convincentes.
Insatisfeito com a resposta da
empresa, ele procurou o jurídico
do Sindicato que entrou com ação
questionado o laudo.
Ao final do processo, além de
conseguir judicialmente a revisão
do laudo, o empregado foi beneficiado com indenização a título de
danos morais.
NÃO DURMA NO PONTO!
PROCURE SEUS DIREITOS!
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MRS

Hora de Refeição

Turno de Revezamento
Para o pessoal que faz escala de revezamento (12 x 24, 12
x 48), a hora de refeição tem
que ser concedida entra a 4º e
6º hora com duração mínima de
30 minutos. Em vários locais, os
funcionários têm reclamado que
não conseguem fazer a hora de
refeição no horário correto, nem
o tempo mínimo garantido no
acordo.
ATENÇÃO:
Nos locais onde o trabalhador
Processo de monocondução
e danos morais dos
maquinistas e auxiliares
Acordo beneficia integrantes
da ação
O Sindicato entrou com ação contra
as más condições das locomotivas
da MRS. A falta de banheiro nas
locomotivas já era uma reclamação
de longa data, mas a MRS sempre
protelava, prometendo apresentar o
projeto que iria melhorar as condições
das cabines. Só que o projeto não saia
do papel.
O sindicato, então, entrou com ação
contra as “condições degradantes”
(danos morais) e monocondução (para
os maquinistas), com o objetivo de
melhorar as condições de trabalho dos
funcionários.
Durante o andamento da ação, a MRS
apresentou uma proposta de acordo.
Todos os integrantes do processo foram
consultados, e, 98% deles aceitaram
o acordo. Aqueles que não aceitaram,
levaram a ação a diante, mas o juiz
acabou extinguindo o processo.

não consegue usufruir da sua hora
de refeição, que é garantida por
lei e consta em nosso ACT, comunique a um diretor do Sindicato
para buscarmos a solução junto
aos gestores.
No início do mês de dezembro
o sindicato enviou ofício à empresa dando prazo de 15 dias para
solucionar o problema. Caso a
empresa continue descumprindo
este direito, o sindicato, através
de seu departamento jurídico, tomará as medidas cabíveis.
O dano moral caracteriza-se como a
ofensa ou violação dos bens de ordem
moral de uma pessoa, tais sejam o
que se referem à sua liberdade, à sua
honra, à sua saúde (mental ou física),
à sua imagem.

Mais um processo
conquistado pelo trabalho
do Sindicato
Adicional de monitoria para
operadores de escala
O problema recorrente na MRS era
falta de pagamento do adicional de monitoria aos funcionários que atuavam
como instrutores dos novos contratados. Desempenhavam a função e não
recebia por isso.
Muitas cobranças foram feitas, administrativamente, por esta entidade à
direção da MRS. Sua resposta sempre
era que eles não faziam jus ao benefício.
Foram muitas tratativas e debates
exaustivos entre sindicato e empresa.
Afinal ela acabou reconhecendo o direito e começou a pagar o adicional para
quem faz monitoria.

05 ANOS RETROATIVOS
O sindicato conseguiu o pagamento
do adicional de monitoria. E em seguida entrou com processo buscando os 05
anos retroativos para aqueles que atuaram como instrutores no período anterior ao reconhecimento do direito, processo esse que já foi pago.
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RDG - Reunião de
Desempenho Gerencial
A empresa, esporadicamente, realiza reunião com os colaboradores,
chamadas de RDG - Reunião de Desempenho Gerencial, onde, entre os
assuntos, é comentado sobre as metas da empresa e as metas de equipe.
Nessas reuniões a equipe fica sabendo como está o atingimento de suas
metas e o que é preciso fazer, ou continuar fazendo, para que sejam atingidas.

Outro tema extremamente
importante é debatido:

SEGURANÇA.
A RDG é muito importante!
O problema é que os funcionários são convocados para participar
fora do horário de trabalho, e não são
remunerados. Muitos, no dia da reunião, estão de folga ou em descanso.
E se não comparecem ficam “mal
vistos” pelos gestores.
O Sindicato já conversou com a
empresa, defendendo a importância
da reunião, mas ressaltando o fato do
colaborador ser obrigado a participar
mesmo estando em folga. O correto é a empresa fazer a convocação e
pagar as horas em que o funcionário
fica disponível para participar da reunião. Não é justo ficar além de sua
jornada ou sair de sua folga para participar.
Estamos
de olho nos
direitos dos
Trabalhadores !

MRS

ESTAMOS EM NEGOCIAÇÃO PARA O
ACT 2018/19
As negociações em torno do
ACT 2018/19 da MRS começaram. A primeira reunião aconteceu no dia 21 de novembro. Foi o
momento de abertura das conversações e quando a MRS apresentou sua proposta.
Nela, a empresa oferece reajuste de 4% (INPC-IBGE), a partir de 1º de novembro (data base),
e o mesmo percentual para as demais cláusulas econômicas.
Na segunda reunião, do dia

04/12, a MRS não apresentou
nada de novo, mantendo sua proposta inicial. O Sindicato reafirmou suas reivindicações contidas
na pauta, as quais seguirá defendendo. Além do INPC-IBGE, o
sindicato busca aumento real e
perdas de reajuste de negociações
anteriores.
A MRS desmarcou a reunião
prevista para o dia 19 de dezembro e agendou a próxima rodada
para dia 10 de janeiro de 2019.

ADE – Administração de Desempenho é uma
ferramenta punitiva
Ferramenta que tem a finalidade de avaliar o desempenho
dos colaboradores, em caso de futuras promoções. O
resultado é usado para avaliar o funcionário e uma possível
evolução na empresa.
O Sindicato fez reunião com a empresa, quando expressou o descontentamento dos funcionários com a
ferramenta; na opinião do sindicato a
ferramenta está sendo usada da forma
incorreta. Se o gestor não gosta de determinado colaborador ele coloca que
ele “não atende” à empresa podendo
usar essa avalição como argumento
para futura demissão.
Se no ADE o funcionário for avaliado
como “atende”, fica
difícil para fazer a demissão.
O sindicato defende
que, além do colaborador ser informado, o
gestor deve esclarecer
em quais pontos ele
precisa melhorar e o
que precisa fazer para
que sua avaliação seja
positiva, mas isto não
acontece. Por isso o
sindicato vê essa ferra-

menta como punitiva.
Apesar da reunião realizada com a
empresa, nada mudou, demostrando
que a forma errônea, como é utilizada
esta ferramenta, tem o aval da direção
da empresa.
Se em uma equipe a maioria tem seu
ADE como “não atende” ou “atende
parcialmente”, será que toda equipe é
ruim ou será que os
gestores é que não
têm a capacidade de
fazer melhor?
Com isso a categoria fica revoltada com a empresa,
criando animosidade. O funcionário
acaba trabalhando
pressionado e sujeito a cometer erros...
E o discurso da empresa sobre a preocupação com a segurança?

Como sempre, o Sindicato
conta com a união e a disposição da categoria para lutar
pela manutenção dos direitos
já conquistados, e seguir preservando o nível salarial da
categoria, evitando perdas no
poder de compra.
Estamos diante de um
novo cenário, pós reforma
trabalhista, e mais do que
nunca precisamos nos organizar para alcançar nossos
objetivos.

PPR
2018
A parcela variável referente ao
resultado das metas apuradas, será
paga até o mês de fevereiro de
2019.
A parcela fixa do PPR, de R$
1.000,00 reais, negociada no Acordo Coletivo 2017/18, foi creditada
no dia 1º de agosto.
A íntegra do Acordo do PPR se
encontra no nosso site
www.ferroviarios-sp.org.br

Plano de saúde dos
aposentados da MRS
O Sindicato entrou com ação representando os aposentados da MRS
contestando os aumentos do plano de saúde por sinistralidade e por idade. Os aposentados reclamam dos aumentos,
considerados por eles abusivos.
Ação está em tramitação.
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SINDICATO
ELEIÇÕES SINDICAIS
Realizadas nos dias 22 e 23 de outubro, as eleições sindicais contou com
grande participação dos associados em
todos os locais de trabalho, que votaram
nas urnas itinerantes e na sede e subsedes do sindicato. Apenas uma chapa
se inscreveu, mas isso não tirou o brilho e a seriedade do processo eleitoral
que teve um grande número de pessoas
acompanhando a votação e a apuração.
98% dos votos apurados foram para
a chapa 1, encabeçada pelo presidente
Eluiz. Ele sabe o quanto a responsabilidade dessa diretoria é grande, mas
manifestou toda a sua disposição de
persistir nas lutas em prol da categoria
ferroviária.
Conheça a diretoria eleita
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: ELUIZ ALVES DE MATOS Primeiro Vice-Presidente: MAURICIO ALVES DE MATOS Segundo Vice-Presidente: AUGUSTO ALVES BARROZO
FILHO Diretor Financeiro: ANTONIO FURTADO
DE ALMEIDA Diretor Financeiro Adjunto: DAVID
LUIZ BONIFÁCIO DE SOUZA Diretor Administrativo: JOÃO AFFONSO DOS SANTOS JUNIOR Diretor Administrativo Adjunto: VALDIR CLAUDIO DE
PAULA Diretor Social: ADILSON ALCANTARA DA
SILVA Diretor de Assistência ao Ferroviário: MANOELITO RIBEIRO DA PAIXÃO Diretor: ADEMIR NATAL RODRIGUES Diretor: JUSCELINO ANTONIO
LOPES Diretor: EVERALDO DE MORAES HERACLIO Diretor: MÁRCIO HENRIQUE RODRIGUES
Diretor: MARCELO MOREIRA Diretor: JADIR JOSE
DE OLIVEIRA Diretor: LUIZ CARLOS CARDOZO
DE OLIVEIRA Diretor: MARCOS ROBERTO DOS
SANTOS SILVA Diretor: NELSON DE SOUZA
DIRETORIA FISCAL
Diretor Fiscal: ANTONIO CARLOS PASCOAL Diretor Fiscal: PAULO ROBERTO DA SILVA BARBOZA
Diretora Fiscal: CARMEM SILVIA DE CAMPOS Diretor Fiscal: JOAO BENEDITO ANTUNES Diretor
Fiscal: DEUSEDINO CARDOSO DE MOURA Diretor
Fiscal: CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETORIA CONSULTIVA
Diretor Consultivo: MARCELO FERNANDES DA
SILVA Diretor Consultivo: JOEL ARAUJO DE SOUZA Diretor Consultivo: RAFAEL SILVA GOMES
Diretor Consultivo: RONALDO FLORINDO CORREIA Diretor Consultivo: CRISTIANO FELIZARDO
GONCALVES Diretor Consultivo: DIOGO RAFAEL
SANTOS DA SILVA Diretor Consultivo: DENIS DE
OLIVEIRA DELGADO Diretor Consultivo: EDLENALDO SILVA CARVALHO Diretor Consultivo:
EDSON BORGES DE JESUS Diretor Consultivo:
ERONIUDO CORDEIRO RAMOS Diretor Consultivo: EVANIO ANTONIO ROCHA Diretor Consultivo: GELSON ADEMAR DE BARROS Diretor ConExpediente:
Presidente: Eluiz Alves de Matos
Fotos: Manoelito e Valdir.
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sultivo: DANILO DA COSTA FERNANDES Diretor
Consultivo: JOSE ANTONIO DE PAULA Diretora
Consultiva: SUELY PARREIRA Diretor Consultivo:
MAURICI DAS NEVES BARROS Diretor Consultivo: ALEKSANDRO DE SOUSA VIEIRA Diretor
Consultivo: NEWMAN BONIFACIO DE SOUZA Diretor Consultivo: CAIO BRUNO SILVA Diretor Consultivo: PAULO SERGIO CABREIRA DIAS Diretor
Consultivo: GERSON CARLOS CAMPOS Diretor
Consultivo: DEUSDETE VIEIRA MATOS Diretor
Consultivo: VALDEIR DANIEL DOS SANTOS Diretor Consultivo: EDINALDO RAMOS DE OLIVEIRA
Diretor Consultivo: EDNILSON DE LIMA Diretor
Consultivo: JOSE DIVINO DE LEIROS Diretor Consultivo: REGINALDO RIBEIRO TEIXEIRA Diretor
Consultivo: AGOSTINHO DE ARAUJO LIMA Diretor Consultivo: ISMAIR CARLOS PRETEL Diretor
Consultivo: ROBERTO CELIO DE SOUZA Diretor
Consultivo: DARCIO DE ALMEIDA Diretor Consultivo: REGINALDO MARQUES FERNANDES Diretor Consultivo: ANDREIA LINS BIZOTTO Diretor
Consultivo: ANDRESSON MOREIRA LINS Diretor Consultivo: ELIAS PEREIRA DA SILVA Diretor
Consultivo: JOSE APARECIDO MOREIRA Diretor
Consultivo: DIEGO HENRIQUE DE CARVALHO
Diretor Consultivo: DAVI JACINTHO DE LIMA Diretor Consultivo: ADMILSON GOMES DE SOUZA
Diretor Consultivo: ANTONIO CARLOS LESCHICS
SANTOS Diretor Consultivo: DIEGO SOARES DE
ABREU Diretor Consultivo: ADRIANO DA SILVA
Diretor Consultivo: ALEXANDRE VIEIRA DOS
SANTOS Diretor Consultivo: CARLOS EDUARDO
WASHINGTON DE JESUS Diretor Consultivo: CAUÊ
AUGUSTO BARBOSA Diretor Consultivo: VINICIUS
REGO VIEIRA Diretor Consultivo: CLAUDIO ASSIS
DA SILVA Diretor Consultivo: CLEVERSON APARECIDO MOREIRA DE OLIVEIRA Diretor Consultivo:
EVERTON REZENDE Diretor Consultivo: HUDSON BERNARDO DA SILVA Diretor Consultivo:
ISSAC DIAS DE CASTRO Diretor Consultivo: JAIR
MENDES Diretor Consultivo: KLEBER MOURA
GUIMARAES Diretor Consultivo: LUIS FABIANO
BATISTA MATAVELLI Diretor Consultivo: NIVALDO FARIAS DE PAULA Diretor Consultivo: PAULO
ROBERTO FERREIRA Diretor Consultivo: RICARDO RIPOLI PEREIRA Diretor Consultivo: SERGIO
LOPES DA SILVA Diretor Consultivo: FERNANDO
LIRA PEREIRA Diretor Consultivo: WILSON FERNANDES SIQUEIRA
DIRETORIA REPRESENTANTE
Diretor Representante: ELUIZ ALVES DE MATOS
Diretor Representante: MAURICIO ALVES DE MATOS Diretora Representante: MARIA DOLORES
BALTHAZAR Diretor Representante: GILSON ROBERTO MIRANDA

Colônia de Férias
Sorteio para fevereiro,
incluindo carnaval (05
de março de 2019)
O sorteio de vagas para o mês de
fevereiro acontece no dia 21 de
janeiro de 2019, às 14 horas, no
auditório da sede central.
Jornalista Responsável: Rosangela Vieira
Impressão e diagramação: Gráﬁca Cartex

UM GRANDE
COMPANHEIRO!
MORRE O NOSSO
DIRETOR ANTÔNIO
CARLOS PASCOAL
Pascoal é uma dessas pessoas que
passam pela nossa vida e deixam
marcas... Foi uma grande liderança
sindical dos ferroviários, em especial
para os nossos associados da baixada santista, como diretor à frente da
nossa subsede de Santos. Ele se dedicou às lutas dos ferroviários, sempre
buscando solucionar questões individuais e participando de negociações
coletivas. Se associou ao sindicato
em maio de 1970, quatro meses após
ingressar na ferrovia como auxiliar
de estação da RFFSA, em janeiro de
1970, lotado em Piaçaguera. Pascoal
nos deixou aos 69 anos.
Seus ensinamentos jamais serão
esquecidos. Ele sempre viverá em
nossa memória. Seu exemplo nos
encoraja a continuar, firmes, na luta
pelos ferroviários.
HOMOLOGAÇÕES – EM CASO
DE DÚVIDAS, PROCURE
O SINDICATO
Com a nova lei trabalhista, as rescisões contratuais não precisam mais
ser homologadas nos sindicatos e podem ser feitas diretamente com os empregadores.
O Sindicato ressalta: caso o funcionário suspeite de alguma divergência nos valores das verbas rescisórias,
deve buscar o departamento jurídico
da nossa entidade para esclarecimentos de possíveis inconformidades.
Compareça com o documento da rescisão para ser avaliado.
Agora, reflita seriamente e pergunte a
si mesmo:
O sindicato nada faz pelos ferroviários?
Será que, se não houvesse a pressão do
sindicato, os ferroviários teriam tais benefícios por livre e espontânea vontade da
empresa?
sindicato@ferroviarios-sp.org.br
Tiragem: 8000 exemplares

Telefone: (11) 3328-6088

