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Em 2014, todo nosso
esforço valeu a pena!
Agora é hora de
confraternizar e
construir um feliz 2015!

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!
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EDITORIAL

Boas Festas...

Vamos recarregar as
energias para 2015

O

Cor, luz, alegria... Assim é o Natal!
O milagre natalino está no desejo de cada um de
ser feliz. Milagres existem sim, e, com a benção de
Deus, conquistas e emoções podem ser realizadas!
Peça e acredite e seus desejos se concretizarão nesta
noite especial. Que seu Natal seja um verdadeiro
milagre de alegrias ao lado das pessoas que ama,
rumo ao novo ano que está para nascer.

ano de 2014 está se encerrando... e
já se aproximam as tão esperadas
festas de fim de ano. O momento é de
comemorar as realizações do ano que passou, traçar metas para o que virá, reunir a
família e os amigos.
É chegado o momento de recuperar as
energias que foram esgotadas nas lutas
diár ias nos locais de trabalho, na lida com
o público, nas questões tecnológicas, nos
escritórios, nas reuniões, nos relatórios... e
nas viagens de trabalho. Com toda certeza,
cada um de vocês tem sua lista de tarefas
que parecem não ter fim.
O que mais nos incomoda nessa correria,
não é o que fazemos, mas o que deixamos
de fazer. Por isso corremos tanto, para
tentar fechar o ano sem pendências. Mas
muitas vezes isso está acima das nossas
ações ou vontade.
Ainda assim, esse momento do ano que
se aproxima é para respirar. Trabalhamos
muito e merecemos uns dias para nos dedicar à família, aos amigos e para recarregar
as baterias. Com isso vamos começar o
novo ano prontos para enfrentar as barreiras que certamente teremos que transpor.
Continuaremos atentos, afinal essa é a
nossa missão, confiada a nós pelos nossos
companheiros. E todo nosso esforço é para
atingirmos os objetivos que engrandeçam
a nossa categoria.
Um natal cheio de saúde, paz e alegrias
para todos. Feliz ano novo! Vamos trilhar
juntos esse novo começo!
Abraços,

Feliz Natal e um 2015 repleto de realizações!
SOMANDO FORÇAS

Sindicato dos Ferroviários de São Paulo agora
soma forças com a UGT

E

m assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de junho de
2014, a categoria aprovou a filiação do
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo à Central
Sindical “UGT” União Geral dos Trabalhadores. Desde setembro de 2014, o
sindicato dos ferroviários já está oficialmente incluído como membro da central
sindical UGT, no Ministério do Trabalho.
Até então independente, a atual diretoria sentiu a necessidade de unir mais forças em torno das nossas lutas, aderindo a
uma central que tem história de vitórias.

lhadora, sua atuação é estendida à manifestação política, econômica e cultural,
uma vez que as decisões nessas áreas afetam diretamente a vida de todos e em especial dos trabalhadores.
Desde sua fundação vem desenvolvendo um trabalho sério em favor da preservação dos direitos trabalhistas e sociais
dos trabalhadores e por isso cresce a cada
ano. Esse crescimento é resultado desse
trabalho e da confiança que ela imprime.
Sem dúvida, a UGT caminha para se tornar a maior central sindical do país.

A UGT nasceu em julho de 2007 e hoje
conta com 1517 entidades sindicais filiadas. Atualmente tem como presidente nacional o sindicalista Ricardo Patah, presidente do Sindicato dos Comerciários de
São Paulo.
A UGT tem representação em vários
conselhos Nacionais, Estaduais/Municipais e Internacionais.

Eluiz Alves de Matos
Presidente

Focada na valorização da classe traba-

Presidente Eluiz e o presidente da UGT, Ricardo Patah
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REAJUSTE 2014 DA VELEC (EXTINTA RFFSA)

DE OLHO NO SEU DIREITO

Aposentadoria especial para mais trabalhadores

Conquista vitoriosa
para quem tem
paridade (data base
maio)

A

Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou, no dia12 de novembro, projeto
que confirma o direito a aposentadoria especial aos trabalhadores que usem Equipamento
de Proteção Individual (EPI) em condições especiais de trabalho. Se não houver recurso para
votação em Plenário, o projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.

O

Quem poderá ser beneficiado?
Beneficiará quem trabalha em atividade prejudicial à saúde, mas tem a documentação da empresa que informa sobre o uso de equipamento de proteção. Para os empregadores o uso de EPIs
evita prejuízos pelos agentes nocivos, o que retiraria a insalubridade.
O Sindicato sempre defendeu a tese de que o uso de EPIs em atividades insalubres e perigosas
não descaracteriza as condições prejudiciais à saúde ou à integridade física que justificam a aposentadoria especial.

Sindicato, mesmo enfrentado a resistência da Valec e do Governo Federal, vem
buscando sempre melhorar o reajuste das aposentadorias e pensões dos ferroviários. Este ano
conseguimos 6,28%, acima do que foi concedido pelo INSS (veja quadro comparativo).
O pagamento do reajuste de 6,28% foi efetuado na competência de outubro, pago em novembro. Há casos em que o pagamento foi efetuado
no fim do mês outubro.

Especial
Atualmente, a aposentadoria especial é paga a quem trabalha por 15, 20 ou 25 anos, conforme
o caso, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O tempo de
trabalho necessário para se aposentar diminui de acordo com a nocividade do agente a que o
trabalhador foi exposto. (fonte: www.senado.gov.br)

Esse reajuste beneficiou quem recebe pela paridade. Quem não o recebeu é porque está com a
parcela do INSS maior e teve reajuste em janeiro
de 2014.

COMISSÃO DE SINDICATOS

Comissão entrega estudo de ajuste da tabela da
extinta RFFSA

A

Comissão formada por representantes dos
sindicatos de ferroviários e da Valec para
discutir as distorções da tabela da extinta RFFSA e sugerir soluções, já concluiu seu trabalho.
Esta Comissão foi criada a partir das reivindicações apresentadas e amplamente discutidas
pelo Sindicato e a Federação nas negociações do
acordo coletivo 2013/14 e visa corrigir os níveis
iniciais da tabela, que se encontram com valores

Os atrasados de maio a setembro/2014 (05 meses) começaram a ser pagos no dia 11 de novembro.

abaixo do salário mínimo.
O relatório final da Comissão foi encaminhado
à diretoria da Valec para análise, mais a empresa
ainda não apresentou o seu parecer. Posteriormente será enviado ao Ministério dos Transportes a quem a Valec está submetida.
O Sindicato continua trabalhando no sentido
de sensibilizar o Governo Federal para esta questão tão delicada.

ANO
2013
2014

Reajustes INSS e VALEC
INSS
VALEC
6,20%
6,49%
5,56%
6,28%
Valor atual do salário
mínimo (2014): R$ 724,00

SUA SAÚDE

A importância da vitamina D

S

ol é principal sintetizador de vitamina D.
Consumir alimentos que contêm a vitamina é importante para fugir de doenças. A vitamina D só é absorvida adequadamente com a
exposição da pele direto ao sol, completamente
livre de outras barreiras. Especialistas recomendam que haja uma exposição sem protetor solar
por 15 minutos diariamente, fora dos horários
de sol forte (o ideal é se expor até as 10h e depois das 17h).
Com isso, o corpo conseguirá sintetizar a vitamina essencial para a manutenção do corpo
humano e o desenvolvimento de um novo, no
caso da gravidez.
E lembre-se, o ‘sol em gotas’, como é apelidado a suplementação de vitamina D só deve ser

consumido sob orientação médica, pois, assim
como a carência, o excesso dessa vitamina pode
gerar problemas sérios.

•

Conheça 10 problemas causados
pela falta de vitamina D:

•

• Fragilidade óssea, como a osteomalácia e o
raquitismo.
• Asma: estudos demonstraram que a baixa
taxa de vitamina D no organismo pode levar
à asma.
• Artrite reumatoide: estudos demonstraram
que a falta de vitamina D é fator de risco.
• Autismo: um estudo sueco descobriu que a
falta de vitamina D está ligada ao nascimento

•
•

•

de crianças com autismo.
Pressão alta: até para controlar a famigerada
hipertensão a vitamina que vem do sol é importante.
Osteoporose: a falta de vitamina D está ligada à osteoporose em idosos.
Fraqueza muscular: os músculos precisam
da vitamina para desempenhar suas funções.
Com a falta delas, a fraqueza toma conta.
Esquizofrenia: bebês que nasceram com baixa dose de vitamina D têm duas vezes mais
chance de desenvolver esquizofrenia, mostrou um estudo australiano.
Depressão: a falta da vitamina D durante a
adolescência pode levar à depressão.
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Festejando os 82 anos do nosso S
U

m momento para enaltecer os grandes feitos conquistados através de
muito trabalho durante os 82 anos de existência desta entidade. Assim foi durante a
última semana de outubro, para os nossos
associados.
Este Sindicato vem desenvolvendo, ao
longo dos anos, sob essa diretoria, esforços
pela modernização da estrutura administra-

tiva para, cada vez mais e melhor atender a
classe ferroviária tanto na área trabalhista
e social, como por melhores condições de
trabalho e oportunidades, mais convênios
para saúde, sociais e lazer. A atual gestão
do Sindicato vem reestruturando os setores
jurídico, informática, e instalações, criando
condições para aperfeiçoar o atendimento,
transformando organização em conquistas.

Agradecimentos especiais à diretoria
e aos nossos associados que veem caminhando conosco escrevendo a honrosa história deste Sindicato, em memória dos que
se foram.
Parabéns aos ferroviários pelos 82 anos
do Sindicato, que continua defendendo o
seu lema de atuar sempre com responsabilidade e transparência.

Dezembro/2014
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Tabela com reajuste de 6,28% (data base maio 2014)

N

ão se esqueça: mesmo que esteja amparado pelas leis 8.186/91 e 10.478/02, que garantem a paridade, sua renda do INSS pode estar maior que a renda da extinta RFFSA. O
pagamento sempre é feito pela renda que está maior.
Pensão por morte – o valor da pensão tem um percentual variável do salário do titular, de
acordo com a data do falecimento.
60% - para falecimentos ocorridos antes de 05/10/1988;
90% - para falecimentos ocorridos entre 05/10/1988 a 28/04/1995;
100% - para falecimentos ocorridos após 28/04/1995.
Nível

Salário

Passivo

Total

232

1.985,12

211,22

2.196,34

201

673,07

43,06

716,13

233

2.080,63

234,43

2.315,06

202

687,37

45,59

732,96

234

2.181,80

248,08

2.429,88

203

696,84

47,20

744,04

235

2.288,98

263,53

2.551,51

204

711,20

49,38

760,58

205

725,54

51,59

777,13

Nível

206

739,83

53,79

793,62

301

1.143,14

116,63

1.259,77

207

758,96

56,73

815,69

302

1.184,28

122,37

1.306,65

208

777,99

59,60

837,59

303

1.221,59

129,77

1.351,36

209

797,95

62,67

860,62

304

1.279,21

136,85

1.416,06

210

821,82

66,20

888,02

305

1.348,00

145,27

1.493,27

211

822,72

70,51

893,23

306

1.417,68

153,73

1.571,41

212

854,27

75,19

929,46

307

1.465,32

159,41

1.624,73

213

869,08

77,37

946,45

308

1.545,28

168,83

1.714,11

214

897,04

81,42

978,46

309

1.627,88

178,62

1.806,50

215

925,21

85,56

1.010,77

310

1.708,60

188,15

1.896,75

216

960,76

90,60

1.051,36

311

1.773,12

195,81

1.968,93

217

989,83

94,80

1.084,63

312

1862,93

206,49

2.069,42

218

1.002,60

96,64

1.099,24

313

1.933,21

214,78

2.147,99

219

1.018,39

98,95

1.117,34

314

2.034,60

228,20

2.262,80

220

1.052,13

103,77

1.155,90

315

2.119,87

239,67

2.359,34

221

1.091,92

109,39

1.201,31

316

2.216,16

252,71

2.468,87

222

1.132,58

115,12

1.247,70

317

2.305,69

264,78

2.570,47

223

1.184,04

122,36

1.306,40

318

2.401,52

277,73

2.679,25

224

1221,39

129,75

1.351,14

319

2.532,20

295,34

2.827,54

225

1.287,41

137,85

1.425,26

320

2.682,61

315,70

2.998,31

226

1.360,87

146,84

1.507,71

321

2.897,51

344,75

3.242,26

227

1.423,99

154,47

1.578,46

322

3.180,40

382,95

3.563,35

228

1.513,03

165,03

1.678,06

323

3.496,93

425,69

3.922,62

229

1.607,30

176,19

1.783,49

324

3.718,28

455,55

4.173,83

230

1.725,35

190,20

1.915,55

325

3.915,27

482,21

4.397,48

231

1.851,82

205,17

2.056,99

326

4.124,07

510,47

4.634,54

Universitário
Salário

Passivo

Total
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CPTM
ACT 2014 - CONQUISTAS

Nossa resistência e coragem nos levou a avanços

A

s negociações do ACT 2014/15 da CPTM
foram difíceis, com diálogos truncados e
decisões adiadas. Mas o sindicato buscou e contou
com o apoio da categoria nos momentos de decisão e assim conquistamos avançamos em relação
à proposta inicialmente apresentada pela CPTM.
A mudança de postura da empresa só foi possível devido à participação efetiva dos trabalhadores. O fechamento do acordo se deu em maio. As
cláusulas não acordadas, serão julgadas pelo TRT
em data ainda não definida pelo Tribunal.
Conquistamos reajuste de 7,5% retroativo a
março/14; vale alimentação de R$ 247,00 retroativo a março/14; vale refeição 24 cotas de R$
25,00 sem ônus, totalizando R$ 600,00 retroativo
a março/14; manutenção da nomenclatura de ma-

quinista dentre outras cláusulas importantes que
foram mantidas no processo negocial.
Cláusulas a serem julgadas no TRT
Previdência privada suplementar, adicional de
risco de vida para pessoal de estação, medicamentos especiais, fornecimento de lanches aos
empregados em horas-extras, auxilio transporte,
estabilidade do afastado por doença, convênio
farmácia, cesta de natal, aumento real, parcerias
pública-privadas, adicional de trabalho em regime de escala, adicional de monitoria, permuta de
empregados entre linhas, manutenção de empregados aprovados em seleção interna na linha de
origem.

ADITIVOS

Aditivos definem jornadas, escalas e turnos de trabalho

O

Sindicato dos Ferroviários de São Paulo
assinou com a CPTM os aditivos do ACT
2014, referentes às jornadas, escalas e turnos de
trabalho dos setores tração, segurança, manutenção e estação.
Para definir esses acordos, foram realizadas reuniões de negociação e cada discussão levada ao

conhecimento dos setores envolvidos.
Sem banco de horas
O Sindicato ressalta que nesses aditivos assinados não tem acordo de banco de horas. Com relação às horas extras, nada mudou.
O trabalhador que faz além das 8 horas diárias,
definidas nos acordos, receberá as horas extras.

PPR 2014

Conseguimos metas
mais realistas e
prêmio mínimo

C

om a mediação do TRT, o Sindicato
conseguiu acordar o PPR 2014 eliminando a exigência da CPTM de atrelar o
prêmio somente ao atingimento das metas
(sem valor mínimo). Conseguimos manter
o prêmio mínimo de R$ 3.548,00.
Outra grande conquista foi a manutenção
apenas o indicador coletivo “Passageiros
transportados” para mensurar o prêmio
mínimo, além do indicador individual “assiduidade”. Ficou definido que o indicador
coletivo “Passageiros transportados” para
ser positivo no valor do prêmio, teria que
superar em 2% o número de passageiros
transportados de 2013. Segundo os números registrados até 25/11/2014, esses números foram superados e muito, atingindo
4,9% em relação aos números do ano passado.
O pagamento do PPR/14 será efetuado
no 31 de março de 2015.

DIRETORES EM AÇÃO

Após intervenção do Sindicato empresa melhora local dos maquinistas

P

or cerca de 4 anos, quando aconteceu a
desativação da estação de Francisco Morato para a construção de uma nova estação, os
maquinistas vinham sofrendo com falta de um
lugar adequado para o “vira”. Inicialmente ficaram em uma plataforma provisória. As obras
foram iniciadas mas paralisadas em seguida,
penalizando os trabalhadores ferroviários assim como a população usuária dessa estação
devido às condições precárias.

Por melhores condições de trabalho

ANTES

DEPOIS

Para os maquinistas da linha 7 as condições
eram indignas. Os maquinistas do “vira” eram
obrigados a ficar numa antiga bilheteria de fi-

bra de vidro no final da plataforma da estação
FMO. O Sindicato fez essa denúncia, inclusive
com visitas do diretor Ademir Natal e gestores
da empresa ao local, depois que as reclamações
foram apresentadas pelo diretor da área, Marcelo Moreira. A acomodação não comportava
os 4 “viras” habituais, além de ser muito quente
no verão. Com a intervenção do Sindicato de
São Paulo, as obras foram finalizadas e finalmente uma sala foi entregue aos maquinistas
com bebedouro, telefone, mobiliário, ventilador e cadeiras. O resultado, que veio graças à
ação efetiva do Sindicato, trouxe melhorias às
condições de trabalho para a tração da linha 07
da CPTM.

Diretores lutam e conseguem a
primeira estação de tratamento de
água da CPTM
A luta durou cerca de 4 anos, mas nos nossos
diretores, Everaldo, Souza e Ademir, não desistiram. E esse empenho tem trazido ótimos
resultados, dos quais o Sindicato se orgulha de

ter participado e lutado tão ativamente. A oficina de presidente Altino tem hoje a primeira
estação de tratamento de agua da empresa, que
reutiliza a agua usada para lavar peças e trens.
Com isso, são economizados cerca de 9 a 13 mil
litros por mês. A ideia é essencial no momento
em que enfrentamos sérios problemas de falta
de água. O sucesso do projeto foi tanto que há
previsão de ser estendido, alcançando outros
setores da CPTM e até mesmo outras estatais.
O Sindicato agradece, além do empenho dos
nossos diretores, também o supervisor e gerente da área.

Dezembro/2014
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MRS
TIRANDO A DÚVIDA

PPR 2014

Empresa privada ou
pública?

Incluída insalubridade para quem recebe

O

prêmio do PPR será calculado sobre o
valor correspondente de R$ 1.000,00
(um mil reais) somados a 2,3 (dois virgula 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. Com relação à

penalização, somente será descontado as faltas
sem justificativa.
O valor da parcela fixa foi fixado em R$
1.200,00, já paga em agosto, juntamente com o
reajuste. O pagamento da parcela variável, que
depende da apuração das metas, será efetuado
até o mês de fevereiro de 2015.

A

ACT 2014

Conquistamos 6% de reajuste

N

as negociações para o ACT 2014 enfrentamos o argumento da MRS sobre a queda
de produção, mas ainda assim conseguimos emplacar um reajuste de 5,82% (INPC/IBGE) +
0,18% de ganho real, totalizando 6%.
Mais conquistas: - Vale alimentação de R$
570,00, inclusive nas férias; - R$ 300,00 a mais no
vale alimentação em dezembro 2014, em substituição à cesta de natal; - Auxílio materno infantil
de R$ 253,00. As definições do acordo coletivo e
do PPR saíram das assembleias realizadas ao longo do trecho.

Veja o resultado das assembleias:
RESULTADO DAS ASSEMBLEIAS
Total de votos

695
680

Sim
15

Não

281

Reajuste de 5,82%

399

Reajuste de 6%
30

Jornada de 6 horas

152

Jornada de 8 horas
0

100

200

300

400

500

600

PROCESSO/MAQUINISTAS

ESCALA

Adicional de hora de
refeição

Mudança de escala da
eletroeletrônica

O

ACT em sua cláusula 23 determina que a
empresa pague uma hora extra, acrescida
de 50%, a título de hora de refeição, uma vez que
os maquinistas e auxiliares são autorizados a fazer
a refeição dentro da locomotiva. Mas a MRS vem
pagando somente o acréscimo de 50%, alegando
que já paga uma hora normal. Para o Sindicato, a
cláusula é clara: a hora também é devida. O departamento jurídico esta preparando ação de cumprimento de causa do ACT para que a justiça decida
esta questão. Além disso , o Sindicato já notificou
a MRS e quer negociar o retroativo desta hora adicional. Se não houver acordo buscaremos, também, via judicial.
JORNADA DE 6 HORAS/MAQUINISTAS

Processo busca os
5 anos retroativos

N

o acordo coletivo de 2010 foi assinado o
adicional de turno que remunera em 18%
os que fazem escala de revezamento com jornada de 8 horas (aprovado em assembleia pela categoria). Este adicional foi proposto pela empresa
durante as negociações do Acordo coletivo. Com
isso ela estava admitindo que a jornada deveria ser
de 6 horas. Devido a este adicional o Sindicato entrou com ação coletiva buscando o pagamento de
hora extra (05 anos retroativo) após a sexta hora
de trabalho de Maquinista, Auxiliares e Inspetores
de Tração. Quem quiser acompanhar o processo
o número é: 0001644-76.2011.5.02.0077.

700

A

partir de janeiro a escala da eletroeletrônica
será fixa, de segunda à sexta. Para atender
os possíveis desajustes que possam acontecer aos
finais de semana, haverá uma escala de sobreaviso.
Esta mudança tem deixado os funcionários descontentes já que não receberão mais o adicional
de turno de 18%. O Sindicato quer uma solução
que amenize a perda financeira ocorrida em consequência da mudança da escala e o corte do adicional.

MRS é uma empresa privada, que assumiu
a Malha Sudeste da antiga Rede Ferroviária, mas muitas vezes parece ser uma empresa
pública, devido à demora para realizar as obras de
melhorias nos locais de trabalho. Normalmente
as empresas públicas dizem que demoram realizar
obras, devido à burocracia dos editais de licitação.
A construção da nova estação de Jundiaí, a reforma da Estação de Campo Grande e a iluminação
dos pátios têm estes ingredientes: data para iniciar
(mas não começam); quando têm início, são interrompidas em seguida.
O Sindicato, no seu papel de fiscalizador, está
sempre realizando reuniões, cobrando dos gerentes e engenheiros de segurança do trabalho, denunciando aos órgãos fiscalizadores, para que a
novela acabe com um final feliz. Afinal, um ambiente agradável favorece e muito a produtividade
dos trabalhadores.
VIA PERMANENTE

Sindicato quer novas
medições para os laudos

O

Sindicato, sempre que é comunicado,
acompanha as medições, feitas pelo SESI
na MRS. Essas medições acontecem para detectar os locais que são de natureza periculosa e/ou
insalubre.
Sempre que o Sindicato não concordar com alguma medição, pediremos que seja refeita. Isso
aconteceu na Via Permanente. Solicitamos a realização de novas medições para que não haja dúvidas nos laudos dos trabalhadores deste setor.

LOCOMOTIVAS

Stadler ou Hitachi?

A

s Locomotivas Stadler, fabricadas na Suíça, vieram para substituir as locomotivas Hitachi, na serra cremalheira. As Hitachi
já estavam apresentando muitos problemas de
manutenção e grande desconforto devido ao
alto ruído e calor. As novas locomotivas vieram
com a promessa de transportarem mais toneladas, e sanar os problemas de ruído e calor.
Mas não é o que está acontecendo: as máquinas novas vêm apresentando, dentro da cabine,
um calor excessivo, que lembram a velha Hitachi. Estamos cobrando da empresa solução
para o problema. O Sindicato está propondo
uma medição, em conjunto com a empresa, do

nível de calor que a locomotiva vem apresentando. Caso não esteja dentro dos padrões a
empresa terá que buscar solução.
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COLÔNIA DE FÉRIAS

Reforma da Colônia chega ao fim

F

echada desde setembro, a colônia de Férias foi reaberta em novembro depois de passar por obras estruturais.
Apesar do trabalho maior ter sido na estrutura, como na reformulação
das colunas e saneamento, também foi realizada a colocação de pastilhas

brancas. Nos apartamentos foram trocados os colchões, as capas, os travesseiros e repostos os utensílios faltantes ou danificados da cozinha.
O objetivo do trabalho é oferecer ao associado e sua família mais conforto e segurança no seu momento de lazer.

Sorteio de vagas para fevereiro de 2015

O

sorteio de vagas para o mês de fevereiro de 2015 na colônia em
Praia Grande acontece no dia 19 de dezembro. Para este sorteio
estão incluídos os dias do carnaval. Fique atento. O local do sorteio é na
sede central, 20º andar, às 14 horas.

JURÍDICO

Laudos para fins de aposentadoria

O

Sindicato alerta a quem está requerendo laudo para fins de
aposentadoria que compareça ao Sindicato com o documento emitido pela empresa para uma pré análise desse laudo. Caso
esteja faltando alguma informação, pode-se pedir uma correção administrativa, antes de apresentar ao INSS junto com o pedido de
aposentadoria.

RECLAMAÇÕES

Carteira Trabalho e PPP

S

ão muitas as relações que chegam ao Sindicato devido a demora na devolução da CT,
quando fica na MRS para ser atualizada. Até perda já nos foi notificada. Com relação aos PPPs, a
reclamação é com relação a demora para serem
entregues. Nosso alerta é para que a MRS tenha
mais cuidado!

Reunião define realização de
eventos esportivos e culturais

O

projeto de realizar eventos esportivos e culturais voltados para
a categoria ferroviária já está sendo definido. Em reunião realizada em novembro, foi criada uma pré-comissão que vai organizar
os eventos. Algumas modalidades já foram sugeridas, como futebol,
truco, raft, kart, festival de música, poesia, damas e xadrez.
A comissão vai desenvolver um trabalho para buscar outras modalidades de interesse da categoria. Quem quiser
dar sugestões para os eventos, pode entrar em contato através do e-mail
jornadaesportiva@
ferroviarios-sp.org.br
ou procure um dos nossos diretores.

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