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O Sindicato faz aniversário e quem
ganha o presente é a categoria:
Clube de Campo é inaugurado com festa!

N

o dia 28 de setembro o Sindicato inaugurou o seu clube de
campo. O evento foi prestigiado por
mais de 1500 associados e familiares.
Essa inauguração conﬁrma o trabalho que o presidente do STEFSP,
Eluiz Alves de Matos vem desenvolvendo: um trabalho voltado para a
modernização da entidade e a melhoria da qualidade de vida da categoria.
“O clube foi um compromisso dessa
diretoria. A conclusão das obras do
clube de campo da entidade, que será
desfrutado pelos associados e seus familiares, vem preencher a necessidade de mais espaço para o bem estar
e entretenimento”, disse o presidente.

O Clube conta com piscinas, sauna,
espaços para jogos, parquinho, lanchonete, quiosques com churrasqueiras, pesqueiro e salão de festas. Tudo
isso em meio a muito verde, ar puro e
tranquilidade.
O acontecimento foi deﬁnido pela
diretoria do Sindicato com sendo a
realização de um sonho para promover mais lazer à categoria. “Com o
clube de campo, o Sindicato dá mais
um importante passo para auxiliar no
desenvolvimento social dos ferroviários”, declarou o presidente.
Prestigiaram a festa associados vindos de diversos lugares, como as comitivas de Jundiaí, Pirituba, Santos e

CPTM
CPTM corrige erro no pagamento de algumas
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Zona Leste, representantes do município de Ribeirão Pires, de Santos e
do Sindicato dos Ferroviários do Rio
Grande do Sul.
O evento foi organizado e pensado
em cada detalhe para que os convidados fossem bem atendidos e pudessem se divertir numa boa. Não faltou
comida, alegria e diversão. A animação ﬁcou por conta de um grupo de
samba, DJ, shows com a dupla Iran e
Ryan e os divertidos Caju e Castanha.
O espaço criança foi um sucesso total, com palhaços, brinquedos, guloseimas e atividades de pinturas.
A festa e o clube agradaram a todos
os presentes.

VALEC, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Aprovado reajuste de 6,49%
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Sonho idealizado e realizado
É a diretoria do Sindicato revertendo para os ferroviários os
frutos de uma administração honesta.

3

Desfrutem desse espaço que já está
funcionando para associados e dependentes.
Mais informações na Secretaria do Sindicato no
(11) 3328-6088 ou diretamente no clube no (11) 4824-7249
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FGTS

Ação das perdas
do FGTS desde 1999
O Sindicato de São Paulo está entrando com
ação reivindicando as perdas inﬂacionárias
ocorridas no FGTS desde 1999, representando
seus associados (MRS, VALEC e CPTM).

É importante saber
Documentos necessários para a ação:
• Cópia/xerox da Cédula de Identidade;
• Cópia do comprovante de endereço;
• Cópia do Cartão do PIS ou do PASEP ou da página da
carteira proﬁssional onde o número do PIS está anotado);

CPTM

Mais uma vitória!
PTM corrige o pagamento do reﬂexo da periculosidade
sobre horas extras, adicional noturno na prorrogação de
jornada e diferenças dos DSRs que vinham sendo pagas de
forma errada. Depois que o Sindicato entrou com processos,
muitos já julgados procedentes, ﬁnalmente a empresa corrigiu
o seu erro, ajustando esses pagamentos a partir de setembro.
O Sindicato ainda quer negociar os valores retroativos (5
anos) sobre essas vantagens. Caso não haja acordo, irá convocar quem recebe esses direitos, a comparecer no departamento
jurídico para entrar com ação judicial.
Resta ainda regularizar o pagamento da hora extra anterior à
jornada normal. Sobre essa questão o Sindicato já entrou com
várias ações, sendo que algumas já foram julgadas procedentes.
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ELEIÇÕES SINDICAIS

C

Procure o Departamento Jurídico do
Sindicato somente com a documentação
exigida acima.

ompanheiros associados, as eleições sindicais programadas para os dias 10 e 11 de outubro, foram suspensas
em função de liminar concedida a um grupo “metro ferroviários”, que se denominam “clandestinos”. Eles constestaram o
nosso estatuto. Sim, o nosso estatuto, e não o processo eleitoral, que transcorreu de forma transparente e legal.
Por que denominamos esse grupo de metro ferroviários?
Porque, segundo panﬂeto distribuído por eles, que nem sabemos quem são, estão sendo apoiados e ﬁnanciados pelo sindicato dos metroviários, que de forma desrespeitosa e antiética,
está ingerindo no movimento sindical dos ferroviários. Aguardem mais informações sobre o processo eleitoral.

VALEC

81 anos

• Extrato do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
• Carta de Concessão do Benefício (no caso dos aposentados). Tem direito todo trabalhador que tenha tido algum
saldo na conta do FGTS entre 1999 e 2013, aposentado(a)
ou não. Há casos em que a diferença da atualização chega
a 88,3% do valor do fundo.

Aposentados, pensionistas e
ativos da Valec – Reajuste de
6,49% é aprovado

O

reajuste para aposentados, pensionistas e ativos da
Valec, negociado pela Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e sindicatos associados, está garantido.
O reajuste será de 6,49% a ser pago retroativo a maio,
data-base da categoria. A Federação cobrou da empresa
agilidade no processo de negociação face ao tempo que a
categoria vem esperando por uma deﬁnição. Estamos aguardando nova reunião, em novembro, para as tratativas ﬁ nais
desse acordo.
Até outubro, somam-se 05 meses de atrasados referentes
a esse reajuste.

VISITE NOSSO SITE!!!
www.ferroviarios-sp.org.br

Parabéns!!!

N

ossas conquistas e nossa estrutura à disposição dos associados é
nossa identidade, a prova da integridade
da nossa administração. O Sindicato
dos Ferroviários de São Paulo completa no dia 30 de outubro, 81 anos
de existência. Um exemplo de administração correta, revertida em favor da categoria. Em frente,
junto com os nossos associados, sempre buscando melhorar as
condições de trabalho dos ferroviários e pela valorização da
categoria. Parabéns a todos os companheiros que caminham
junto com essa diretoria, acreditando e respaldando o nosso
trabalho. O nosso muito obrigado! Parabéns a todos os companheiros!!! A Diretoria
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