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Ano para renovar sua
fé e suas convicções...
Com confiança e esperança,
vamos seguir juntos!
Feliz Natal e Feliz Ano Novo
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Seguindo em frente!
“A vida só pode ser compreendida olhando-se
para trás; mas só pode ser vivida, olhando-se
para frente.”(Soren Kierkergaard)

E

m seus 80 anos de existência, o
Sindicato dos Ferroviários de São
Paulo enfrentou grandes resistências na
sua luta pela conquista de melhores condições de trabalho para a categoria. Sofreu
intervenção no Governo Militar em 1964,
mas não se dobrou. A necessidade de buscar direitos e salários mais justos sempre
foi maior que qualquer obstáculo.
Com o passar dos anos continuou
mantendo o compromisso com o futuro,
focando no diálogo para atingir os objetivos que beneficiasse os trabalhadores,
sem fugir da luta. O diálogo foi o meio
escolhido para a concretização de nossas
propostas. Tudo isso sem esquecer o que
os nossos companheiros de outrora fizeram, mas antes, tendo-os como exemplo.
Continuamos a trilhar os caminhos abertos por eles em prol da categoria; por nós,
que viemos depois deles e por aqueles que
hão de vir depois de nós.
Ao completar 80 anos de existência, o
Sindicato convida aqueles que ainda não
se integraram à nossa família a se juntarem
a nós. A busca pelos direitos e respeito à
categoria são uma constante. O Sindicato
quer sempre aperfeiçoar seus serviços para
melhor atender aos associados.
Vamos juntos somar esforços em favor de todos os ferroviários. Você é parte
importante nessa luta, pois, a cada ano,
nos defrontamos com novos desafios.
Sua contribuição é necessária para que
possamos manter esta entidade como referência de luta pelos trabalhadores. Um
Feliz Natal e um 2013 cheio de disposição;
as lutas não cessam, mas, juntos, podemos
enfrentá-las!
Um abraço!

SAIBA MAIS

Conheça algumas das principais
ações do Sindicato
• Campanhas pelos direitos dos
ferroviários
Negociações coletivas, garantia e manutenção de direitos adquiridos, melhoria nas
condições de trabalho com visitas constantes
aos locais de trabalho, etc.
• Serviços
Convênios com dentistas, psicólogos, laboratórios de exames, hospitais e médicos
de diversas especialidades, óticas, escolas,
faculdades e cursos de línguas e informática.
• Lazer
- Colônia de Férias em Praia Grande com 18
apartamentos
- Barraca de Praia (Praia do José Menino,
em Santos) montada todo fim de semana
e feriados; Clube Campestre em Ribeirão
Pires, atualmente em reforma
- Academia de Ginástica no Brás

• Advogados e dentistas do Sindicato
- Departamento Jurídico que orienta e
fornece advogados trabalhistas aos associados
- Dentista do Sindicato que atende os associados e seus dependentes em Santo André
e Pirituba
• Atendimento ao longo do trecho
Com Subsedes em Jundiaí, Santo André,
São Paulo (centro e Pirituba), Mauá, Ribeirão
Pires e Santos.
Consulte em nosso site os endereços dos
nossos convênios e mais sobre nossa história
e da ferrovia: www.ferroviarios-sp.org.br.
Estas são apenas algumas vantagens de
se tornar associado(a) do Sindicato dos Ferroviários de São Paulo. Venha nos visitar e
descubra mais.

Boas Festas...
A sinergia se faz a partir da união e colaboração de
todos em prol de um único objetivo; neste ano que chega
ao fim, você esteve conosco no esforço para atingirmos
nossas metas e angariarmos conquistas merecidas.
Neste fim de ano, nos resta agradecer por
fazer parte de nossa família. Que neste natal
e ano novo você possa encontrar aquilo que
mais deseja junto a todos que fazem parte
de sua vida. Que a luz de Belém que um
dia brilhou no céu e anunciou o Salvador
também brilhe em sua vida, em sua
família e indique o caminho da paz e
da harmonia.
Feliz Natal e próspero ano novo
a toda família ferroviária!

Eluiz Alves de Matos
Presidente

São os votos da
Diretoria do Sindicato!
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Reajuste de 5,10%
em dezembro

O

Sindicato dos Ferroviários de São Paulo
e a Federação Nacional dos Ferroviários
negociaram com a Valec o reajuste 5,10% referente a data-base maio/2012 dos aposentados
e pensionistas com paridade e ativos. O presidente Eluiz participou da reunião de assinatura
do acordo dia 27 de setembro, e cobrou para
que o reajuste fosse aplicado sem demora nos
vencimentos. A atualização veio na competência de novembro, paga no início de dezembro.
Os atrasados, contados a partir da data base
maio até outubro/2012, somam 06 meses. O
Sindicato tem cobrado insistentemente esse
pagamento em única parcela. A previsão é que
esses meses atrasados venham a partir de 12 de
dezembro em folha suplementar.

Quem não tem paridade
Os aposentados e pensionistas que não têm paridade não recebem esse reajuste, pois o aumento aplicado nos seus vencimentos é concedido
pelo INSS, pago sempre no início de cada ano.

Em dia com sua
saúde

O

Ministério da Saúde recomenda que
os idosos façam visitas pelo menos
uma vez por ano ao médico. Nesse período é importante a realização de exames e
atualização de vacinas. Essa é a chamada
medicina preventiva. Esse tipo de rotina é
importante para identificar e combater as
doenças em sua fase inicial facilitando o
tratamento e a proteção da saúde.

Vacinas

• Tétano - a cada 10 anos
• Gripe - anualmente
• Pneumonia - a cada 05 anos

Exames

• Aferir a pressão arterial - anualmente.
• Colesterol Sanguíneo - anualmente.
• Glicemia - anualmente.
• Pressão ocular - anualmente.
• Urina - anualmente.
• Ginecológico (feminino) - anualmente.
• Próstata (masculino) - anualmente.
Fonte: aposentado.org

N

Tabela Salarial da Valec
(extinta RFFSA) – Maio/2012

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 ex-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.
Tabela reajustada em 5,10% - Maio/2012
NÍVEL MÉDIO
NÍVEL
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

SALÁRIO
594,71
607,34
615,71
628,40
641,07
653,69
670,59
687,41
705,05
726,14
726,94
754,81
767,90
792,60
817,49
848,90
874,58
885,87
899,82
929,63
964,79
1.000,72
1.046,19
1.079,19
1.137,52
1.202,43
1.258,20
1.336,87
1.420,17
1.524,47
1.636,21
1.753,99
1.838,38
1.927,77
2.022,48

PASSIVO
38,05
40,29
41,70
43,63
45,58
47,53
50,13
52,66
55,38
58,49
62,30
66,44
68,36
71,94
75,59
80,05
83,76
85,39
87,43
91,69
96,66
101,72
108,11
114,64
121,80
129,74
136,48
145,82
155,68
168,05
181,28
186,63
207,14
219,19
231,97

TOTAL
632,76
647,63
657,41
672,03
686,65
701,22
720,72
740,07
760,43
784,63
789,24
821,25
836,26
864,54
893,08
928,95
958,34
971,26
987,25
1.021,32
1.061,45
1.102,44
1.154,30
1.193,83
1.259,32
1.132,17
1.394,68
1.482,69
1.575,85
1.692,52
1.817,49
1.940,62
2.045,52
2.146,96
2.254,45

NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

SALÁRIO
1.010,04
1.046,39
1.079,36
1.130,27
1.191,06
1.252,62
1.294,72
1.365,36
1.438,35
1.509,67
1.566,68
1.646,03
1.708,13
1.797,71
1.873,05
1.958,13
2.037,24
2.121,91
2.237,37
2.370,27
2.560,15
2.810,10
3.089,78
3.285,36
3.459,41
3.643,90

PASIVO
103,05
108,12
114,66
120,91
128,36
135,83
140,85
149,17
157,83
166,24
173,01
182,45
189,77
201,63
211,77
223,29
223,95
245,39
260,95
278,95
304,61
338,36
376,13
402,51
426,07
451,04

TOTAL
1.113,09
1.154,51
1.194,02
1.251,18
1.319,42
1.388,45
1.435,57
1.514,53
1.596,18
1.675,91
1.739,69
1.828,48
1.897,90
1.999,34
2.084,82
2.181,42
2.271,19
2.367,30
2.498,32
2.649,22
2.864,76
3.148,46
3.465,91
3.687,87
3.885,48
4.094,94

CARGO DE CONFIANÇA
NÍVEL
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
521
522
523
524
591
592
593

SALÁRIO
8.530,47
7.612,50
6.920,53
6.342,79
5.995,26
4.812,22
4.108,57
3.653,44
1.556,70
1.427,84
1.309,29
2.961,23
2.076,93
1.055,31
770,83
2.094,48
1.865,03
1.697,47

PASSIVO
834,30
744,51
676,90
620,35
586,34
470,35
401,79
357,29
152,19
139,53
127,95
289,52
203,05
103,11
75,30
-

TOTAL
9.364,77
8.357,01
7.597,43
6.963,14
6.581,60
5.282,84
4.510,36
4.010,73
1.708,89
1.567,37
1.437,24
3.250,75
2.279,98
1.158,42
846,13
2.094,48
1.865,03
1.697,47
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MRS

C

O que vem em 2013

omo o acordo coletivo assinado em 2012 com a MRS tem validade de 2 anos, anote o
que o Sindicato conseguiu garantir para o próximo ano:
• Reajuste: INPC mais 1% em maio/2013 (data-base);
• Parcela fixa do PPR: R$1.400,00 em julho/2013;
• Crédito extra no vale alimentação/refeição de R$400,00 em julho/2013;
• Vale alimentação: reajuste no mesmo percentual do salário em maio/2012;
• Adicional de turno passa para 18% em 2013;
• Auxílio materno-infantil de R$240,00 em maio/2013.

VOZ ATIVA

Funcionários
expõem problemas
dos setores

Perfil Profissiográfico Previdenciário (laudos)
Acertos

A

lguns PPPs (Perfil Profissiográfico Previdenciário), documento necessário para solicitar aposentadoria especial, emitidos pela empresa aos maquinistas apresentam nível de ruído errado
(inferior ao real). Apresentam, ainda, especificações diferentes dos laudos que foram feitos pelo
SESI, em 2010. Segundo o que foi levantado pelos diretores do Sindicato, não houve má fé da
empresa ou do funcionário que preenche os laudos. O que acontece é que o maquinista é lotado
em um local, mas presta serviço por toda empresa. O laudo é emitido levando em conta apenas o
local da lotação, o que vem causando as divergências. Caso tenha problema com PPPs divergentes
procure um diretor do Sindicato.

Via permanente em função de risco

O

s funcionários da via permanente da MRS estão exercendo atividade antes feita pelos
terceirizados, em que ficam expostos a uma temperatura de 800 a 1000 graus. Eles
fazem a solda dos trilhos com material à base de pólvora. Mas não recebem insalubridade ou
periculosidade. A denúncia foi encaminhada ao engenheiro de segurança da MRS. O Sindicato aguarda o levantamento.

A

o longo do ano o Sindicato se reuniu
com gerentes de diversos setores da empresa para solucionar as questões apresentadas
pelos funcionários e nossos diretores de base.
A troca de informações e a soluções propostas
têm funcionado tão bem que muitos gerentes
acabam solicitando essas reuniões. Há caso em
que eles até adiantam algumas ações, como reformas nos locais de trabalho.
Muitas reclamações são resolvidas nessas reuniões. Esse é um caminho que vem dando certo.
Não deixe passar: sempre procure um diretor,
ligue ou mande e-mail. Se for do interesse do
colaborador, o seu nome não será revelado.
É fundamental que os funcionários informem
aos diretores qualquer anormalidade. É preciso
que nossos associados não tenham receio de reclamar e fazer sugestão para que possamos melhorar a segurança e as condições dos locais de
trabalho.

Atrasados de
periculosidade
Inspeções

O

s diretores Ademir, Cardoso e Valdir realizaram inspeções nos locais de trabalho da MRS.
Constataram irregularidades com relação às normas regulamentadoras. Essas irregularidades foram levadas ao conhecimento do responsável pela área de Segurança do Trabalho para que
fossem feitas as correções. Em caso do não cumprimento, o Sindicato levará ao conhecimento dos
órgãos competentes.
Nas inspeções realizadas pelo Sindicato sempre são detectados irregularidades. Em alguns locais
os diretores encontraram vaso sanitário solto, luminárias que não funcionam, espaço de vestiário
fora das normas, entre outras. Situações que a empresa reconhece que precisam ser solucionadas.

D

epois de várias medições para emissão
de laudos dos funcionários que têm contato com o trem da Basf (Agentes de Estação,
Manobradores e Mantenedores da Baixada Santista, Paranapiacaba e Campo Grande), a MRS
começou a pagar o adicional de periculosidade.
Mas como fica o atrasado?
O Sindicato entrou com processo na justiça
buscando os retroativos ao período em que começaram a receber. A primeira audiência está
marcada para o dia 14 de março de 2013.
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MRS
PROCESSO

Indenização por supressão de horas extras

S

essenta e seis (66) integrantes do processo
de indenização de horas extras do pessoal
da tração, que efetivamente faziam escala de 12
horas até 15/03/2009, pelo menos há 02 anos,
fecharam o acordo em torno da proposta apresentada pela MRS no valor de R$ 2.200,00.
Dos 106 integrantes do processo, 67 constam
da lista que ela apresentou, dos que têm direito
à indenização por se enquadrarem na condição
ESCALA

Estudo compara
escala atual com a
de 12 horas

acima. Desse total, apenas um não aceitou o
acordo e continua no processo.
Não constam da lista da empresa, ou seja, não
preenchem esse pré-requisito para o acordo (estar na escala de 12 horas até março de 2009 a
pelo menos dois anos) 39 integrantes do processo; desse grupo 17 desistiram e 22 deles optaram
pela permanência na ação, mesmo sabendo que
não se enquadram nas condições da empresa.

Um segundo processo
O Sindicato, sempre atento, detectou mais
funcionários da tração que faziam escala de 12
horas no período exigido pela MRS, mas não
entraram no primeiro processo. Por isso, ajuizou uma nova ação. São 23 nomes que integram
essa segunda ação, cuja audiência já está marcada para o dia 02 de abril de 2013.

Novas locomotivas da Serra Cremalheira

A

empresa sempre demonstrou interesse
em acabar com as escalas de 12 horas de
pátios e terminais e manutenção. Apresentou
algumas propostas, mas, os funcionários sempre foram contrários às mudanças.
Em 2009 a MRS declarou que a mudança
era inevitável, devido ao processo movido pelo
Sindicato de Lafaiete no Ministério Público de
Minas Gerais.
Com a mudança os funcionários ficaram trabalhando em horários fixos, de manhã, à tarde
ou a noite.
O Sindicato consultou o Ministério Público de São Paulo sobre a legalidade da escala de 12 horas, mas o MP manifestou não ser
de sua competência definir escala. Realizamos
reuniõescom o Diretor de Recursos Humanos,
Félix, e com o Presidente, Eduardo Parente, na
tentativa de mudar a escala fixa.
Em 2010 negociamos no acordo coletivo o
Adicional de Revezamento, que possibilitou a
volta da escala de revezamento, mas não da forma reivindicada, ou seja, a de 12 horas.
Permaneceu a escala 2x2x2 (duas manhãs,
duas tardes, duas noites e descanso e folga).
Nesse ano o Sindicato buscou o retorno da
escala de 12 horas. A própria empresa reconhe
ce que há uma insatisfação geral com a escala
atual.
Segundo a MRS o estudo foi concluído e não
apresenta nada contrário à escala de 12 horas,
e está agendando para janeiro reunião com o
Sindicato para discutir o assunto.

C

hegaram as primeiras máquinas que
vão substituir as antigas Japonesas
Hitachi já desgastadas. As novas locomotivas suíças chegam para transportar parte da
riqueza produzida em nosso país. Possuem
tecnologia de ponta; o que há de mais moderno na indústria ferroviária. Além disso,
prioriza o bem estar do maquinista, com
uma cabine ampla, ar condicionado e banco
confortável. Mas falta o banco para o auxiliar
de maquinista. Tem espaço destinado a ele,
mas sem o acento.
A MRS continua defendo a posição de eliminar esse profissional por não achá-lo necessário; acredita que diminuirá custos... um
grande engano. O auxiliar de maquinista junto com o maquinista vai aprendendo sobre
o funcionamento e operação da locomotiva.
No momento de necessidade de assumir o
posto de maquinista ele já terá o conhecimento, não só teoria, mas a prática e a vivencia do dia a dia.
Já provamos, com números, que, com a
monocondução na Serra Cremalheira, houve um aumento no número de acidentes, se
comparado com o período em que trabalhavam dois maquinistas. Levamos essa denúncia ao Ministério Público.

Onde está o banco do auxiliar?
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CPTM
EM 2013

CABO VIDA

PPR 2012 será pago
março

Determinação da
SRT

m março de 2013, antes das negociações
do Acordo Coletivo, tem o fechamento
do PPR 2012. Independente das metas alcançadas, a categoria já tem garantido o valor mínimo
de R$ 3.000,00 do Programa, conquistado pelo
Sindicato no último ACT. O prazo para que a
CPTM efetue o pagamento do PPR é até 29 de
março de 2013, conforme a cláusula quinta do
acordo do PPR assinado em maio de 2012.

cabo vida da corretiva da Lapa esta em
fase final de instalação. A SRT determinou sua instalação de acordo com a NR 035, assim como nos locais de serviços de manutenção
dos pantógrafos: Engenheiro São Paulo, Lapa
e Presidente Altino. Novas vistorias serão realizadas pelo Sindicato. Ainda assim, é importante que os funcionários dos setores relatem
qualquer problema de segurança. Estar atento
à segurança nos locais de trabalho é função de
cada um e do Sindicato.

E

O

Fora das normas

O

setor de rede aérea foi deslocado
de Caieiras para Francisco Morato, com novas instalações. Em visita ao
local o diretor Ademir Natal apontou algumas modificações que devem ser feitas,
por se encontrarem fora das normas de
segurança. A CPTM solicitou prazo para
que tudo seja adequado ao uso dos funcionários. O Sindicato está de olho!

“Vira” dos maquinistas
continua como antes
Laudos errados
s locais do “vira” dos maquinistas no
OBrás e Francisco Morado são alvo de de- na CPTM
núncia pela falta de conforto e espaço, ou seja,
totalmente inadequados. O Sindicato já cobrou
melhorias à CPTM que se comprometeu em melhorar esses locais. Mas a situação não mudou.
Ela apenas trocou o local em Morato, e, no Brás,
a situação continua como antes... na plataforma!

O

s laudos de insalubridade para fins de
aposentadoria estão sendo feitos com
divergência nos itens data e exposição. Laudos
do mesmo setor são emitidos com dados diferentes. O Sindicato está elaborando processo
judicial para sanar estas distorções.

O problema permanece: banheiro sem tapume
de vedação, que o deixa exposto cada vez
que a porta é aberta.

PLANO DE SAÚDE

Depois de anunciada a intermédica, chove reclamações...

D

epois que a CPTM anunciou a vencedora do processo licitatório para o
plano de saúde dos empregados, com uma
série de mudanças, muitas reclamações chegaram ao Sindicato. Veja as mais citadas:
* Valor da consulta: a chamada co-participação, para consultas e exames em clínicas e consultórios, houve uma pequena redução; nas
consultas em pronto socorro, em caso de emergência/urgência, não há custo. Houve aumento significativo nas consultas de rotina feitas

em pronto socorro que passou para R$ 20,00.

às instituições mais utilizadas pela categoria.

* Restrição dos tipos de planos oferecidos: o novo plano da CPTM oferece apenas
duas modalidades. O Padrão Básico Enfermaria e o Padrão Apartamento, onde, segundo a CPTM, no plano anterior, se concentrava 90% dos funcionários.

É preciso que a categoria denuncie as
deficiências de atendimento das instituições
credenciadas. Caso não estejam atendendo às
necessidades da categoria, a denúncia é fundamental para que a CPTM busque novos
credenciamentos.

* Continuidade: a lei prevê a continuidade
no plano da empresa para quem é demitido
sem justa causa, pelo período de 6 a 24 meses.
Quem sai por aposentadoria pode permanecer pelo mesmo tempo em que ficou no plano na ativa. No plano atual da CPTM, para
ter esse direito, o funcionário deve estar no
plano executivo. Se estiver no básico perde
esse direito, pois as empresas que participaram do pregão não aceitaram manter o básico
na continuidade com o pagamento de apenas
R$ 1,00, como era no plano anterior.

Entre em contato com o sindicato pelo e-mail secretaria@ferroviarios-sp.org.br ou na
intranet da CPTM, via RH fale conosco.

* Rede credenciada: houve um crescimento
no número de laboratórios credenciados. Com
relação aos hospitais, a perda foi com relação

Atenção redobrada
Em reunião com a empresa, o presidente Eluiz e o diretor Affonso manifestaram
indignação com relação a essa contratação,
visto que esse plano já era alvo de reclamação por parte dos funcionários. “Dentro
dessas limitações, estaremos atentos para
que a categoria não seja prejudicada. Vamos
denunciar toda e qualquer deficiência”, declarou o presidente do STEFSP.
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CPTM

Sem espaço....

Horas extras sem
pagamento

O

s funcionários da via permanente fazem horas extras, em
sua grande maioria, há mais de 05 anos e não estão recebendo. A CPTM vem aplicando no setor banco de horas, o que não
prevê o nosso ACT vigente. Processos para corrigir esse problema
já estão sendo elaborados pelo Sindicato. Se você está sendo prejudicado e ainda não entrou na justiça, procure o departamento
jurídico do Sindicato para esclarecimentos.

O

s locais das escalas dos maquinistas das linhas 11 e 12 pecam pela falta de espaço. Faltam cadeiras e as acomodações
são insuficientes para abrigar a todos, que ainda dividem espaço
com os funcionários das terceirizadas. O descaso é tanto que em
alguns locais retiraram os chuveiros, alegando que os maquinistas
não precisavam deles. Os chuveiros foram colocados depois que os
maquinistas fizeram a reivindicação, e agora tiram com o argumento que eles não necessitam! Como assim!?

SINDICATO

O que é... Dissídio Coletivo
Como funciona?

O que é?

Dissídios coletivos são ações propostas à Justiça do Trabalho por pessoas jurídicas (Sindicatos, Federações ou Confederações de trabalhadores ou de empregadores) para solucionar
questões que não puderam ser solucionadas
pela negociação direta entre trabalhadores e
empregadores. Os dissídios coletivos podem ser
de natureza econômica ou jurídica.

Suscitado dissídio, a primeira etapa do processo consiste na realização de audiência de conciliação e instrução. Nessa audiência tenta-se
levar as partes à celebração de um acordo que
ponha fim ao dissídio. Caso não haja acordo, o
Juiz passará à fase de instrução, na qual interrogará as partes a fim de colher mais informações
para o julgamento da matéria.

Quem tem direito

O

Sindicato está preparando um
novo convênio com o professor de violão Miguel Santana, um conceituado instrumentista do ABC, que
além de violão toca cavaquinho, teclado e acordeon. Aguardem mais informações

A decisão do Dissídio Coletivo que implique
em novas condições de trabalho poderá ser estendida a todos os trabalhadores da mesma categoria profissional que atuem na jurisdição do
Tribunal Regional de Trabalho onde a questão
foi julgada.
Fonte: guiadedireitos.org

Ferroanel urgente

A

construção do Ferroanel se faz necessária. Com ele pretende-se fazer com que o transporte de carga deixe de passar pelos trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), operadora do transporte de passageiros da Região Metropolitana de São
Paulo. A meta da ANTT é inaugurar pelo menos esse trecho norte em 2015. Espera-se com
isso que os trens da CPTM passem a operar com intervalos de três minutos. A coexistência do
sistema de carga e de passageiros nos mesmos trilhos causa lentidão para ambos os serviços.

Mensalidades associativas

A

Aprenda um
instrumento

s mensalidades do Sindicato, depois de 18 anos, sofreram alteração. O percentual que serve
como base para o valor da contribuição, 2,5% do salário base, permanece o mesmo. A mudança ficou por conta do teto (valor máximo a ser cobrado) que passou de R$ 40,00 para R$ 60,00.

Aulas
de pintura

E

m nossa subsede de Pirituba, o
professor Milton Piton ministra
aulas de pintura para os associados e
dependentes, toda segunda, às 14 horas.
Às terças, das 08 às 10 horas acontecem as aulas de tricô, crochê e bordados, com a professora Emília.
Inscreva-se: telefone-3906-9051
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Estimulando a prática esportiva

P

atrocinar projetos voltados à cultura e esporte é responsabilidade social. Nas empresas isso é uma forma de induzir os
funcionários a se dedicarem a alguma modalidade esportiva, seja
ela coletiva ou individual, o que ajuda no combate à ociosidade e
ao stress, estimulando o aumento da produtividade. O Sindicato,
através do presidente Eluiz, vem investindo em nossos associados.

Meia maratona
O Sindicato apoiou o ferroviário
ANTÔNIO ROSA, aposentado
pela CPTM, em sua participação
na 9ª MEIA MARATONA DA
PRAIA GRANDE, realizada em
setembro. Vestindo camiseta patrocinada, o Sr. Rosa levou o nome
da nossa entidade ao evento, que
conta com a participação de atletas internacionais. A prova reuniu
cerca de 3 mil atletas. Nossos parabéns ao Sr. Antônio.

Sorteio Colônia de Férias
(Praia Grande)

DIA 07/01/2013 – Sorteio para o mês de Fevereiro/2013
		
(incluindo carnaval)
Local: sede central do Sindicato, no auditório (20º andar), às 14
horas. Chegar com antecedência para ter acesso ao local. A entrada
será permitida somente até as 14 horas, para que a realização do
sorteio ocorra sem transtornos. Maiores informações pelos telefones
3328-6076/77.

Colônia de Férias passa por reforma

XIII Olimpíada CPTM 2012

A

Realizada de março a setembro de 2012 a XIII Olimpíada CPTM
contou com 32 modalidades, disputadas pelos seus funcionários
estagiários, contratados e dependentes. As Olimpíadas tem como
objetivo a integração de funcionários da CPTM e seus familiares.
O Sindicato patrocinou a equipe de futebol de salão que alcançou
a medalha de prata (segundo lugar).

Homenagem

É

com orgulho que anunciamos a homenagem recebida pelo
Dr. Geraldo Sergio Pazzinato, dentista na subsede de Jundiaí
ha 61 anos. Ele foi agraciado com a Comenda Tiradentes, concedida pelo Conselho Regional de Odontologia (prêmio de âmbito
nacional), pelos excelentes serviços prestados à área. Nossos parabéns ao Dr. Geraldo. Homenagem merecida!

Espaço para o Correio

colônia de férias passou por ampla reforma. Ganhou nova
pintura, cozinhas totalmente reformadas, padronizadas, com a
mesma composição em todos apartamentos: geladeira de 240 litros,
novas pias com armários e fogão cooktop de 04 bocas com vidro
temperado. Para melhorar a segurança, foram instaladas câmeras em
todos os ambientes comuns da Colônia. É o Sindicato pensando
no melhor conforto para a família ferroviária durante o seu lazer.

Órgão Informativo do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas
Pça Alfredo Issa, 48, 19º e 20º
São Paulo - SP - CEP 01033-906
Fone: 3328-6088
e-mail: sindicato@ferroviarios-sp.org.br
trilho@ferroviarios-sp.org.br
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