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O diálogo como base de tudo

Essa próxima gestão à frente do Sindicato dos Ferroviários de São Paulo para qual fomos eleitos, trazemos

o compromisso de manter o diálogo como a principal característica da nossa administração. A negociação
séria e aberta, tanto para as questões levadas pelos associados como nas conversações com as empresas,
têm sido nosso caminho. Encaramos com tranqüilidade nosso papel à frente da entidade, pois, o nosso
desejo sempre foi e será o de engrandecer e melhorar, cada vez mais, a categoria ferroviária.
Além disso, ressaltamos que a Diretoria do Sindicato vai à luta sempre buscando resultados e benefícios
justos para os ferroviários. Sempre acatamos a decisão definida pela maioria dos nossos associados.
Cremos no amadurecimento da categoria na hora de escolher quais medidas devemos adotar. Quanto
à entidade, evoluímos a cada nova negociação, desenvolvendo novas estratégias necessárias para um
resultado cada vez mais abrangente. O papel do Sindicato tem sido decisivo na contenção das ofensivas,
por parte das empresas, contra os direitos e as conquistas trabalhistas e sociais da nossa categoria, na
consolidação e manutenção dos nossos avanços a cada negociação.
Como disse o poeta Carlos Drummond de Andrade: “Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura”. Assim
temos que encarar cada questão que nos apresenta e nos exige uma tomada de decisão: posicionamos de acordo com a sua importância,
na medida certa para cada caso, mantendo nossa posição sem criar desgastes desnecessários.
Neste novo ano que se inicia, contamos, mais uma vez, com o apoio de todos, pois, tudo ainda se torna mais fácil quando se luta em
conjunto, unidos pelo mesmo fim!

Feliz Natal! E um 2009 de grandes realizações, para toda categoria e para cada um no seio da família!
Abraços
Eluiz Alves de Matos
Presidente

As festas natalinas chegaram e, mais do que
nunca, é hora de falarmos de paz, de vivermos
em plenitude a mensagem de Cristo.
Natal é sinônimo de família, de união, de
aproximação das pessoas; e quando essas pessoas
se sentem próximas é sinal que o sentido do Natal
se realizou.

NATAL
EM
FAMÍLIA

A nossa família está abraçando vocês, da família
ferroviária.
Que vocês se deixem contagiar por esse clima
natalino, fazendo uma reflexão sobre esses 365
dias que estão chegando ao seu final e percebam
que, se houve derrotas, também houve vitórias,
se houve tristeza, também houve alegria.
Desejamos do fundo dos nossos corações que
esta renovação que o Natal nos traz, se estenda
a todos os dias do próximo ano, dando-lhes mais
força para continuar em frente.
Tenham um Natal inesquecível! Um abraço de
nossa família a vocês com muito carinho!
A DIRETORIA
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Aposentados e pensionistas
Juntos, conseguimos resgatar as
dívidas das nossas conquistas

Por iniciativa do Sindicato de São Paulo, em 2008 conseguimos
resgatar meses atrasados de datas-base anteriores. Todo o
período em que ficamos sem reajuste, devido ao processo de
liquidação da RFFSA, foi recuperado com os dissídios e acordos
de 2003 a 2007.
Em 2008 o Sindicato conseguiu com que o Ministério do
Planejamento quitasse todos meses atrasados referentes a
esses dissídios e acordos.
Em maio foram pagas 04 parcelas dos atrasados de 2005
Em julho foram quitados os 15 meses devidos de 2005.Em
agosto (competência de julho) foram pagas as 06 parcelas
restantes de 2006 e mais 12 de 2007, zerando todas as
pendências das nossas conquistas.
Sem o esforço e o trabalho em prol dos nossos companheiros,
estaríamos ainda amargando perdas, pois, muitas foram as
interferências de associações e sindicatos alheios à categoria
que só prejudicaram os trabalhos. Mas, conseguimos reverter
e consertar os erros cometidos por eles .
Os frutos foram colhidos graças aos nossos esforços e a
compreensão de todos os companheiros!

Vai requerer aposentadoria ou pensão?
Procure o Sindicato
Ao requerer aposentadoria ou pensão, antes de dar
entrada no INSS procure o Sindicato para que seja feita
a solicitação à complementação. Em geral, há uma
diferença, a maior, que é complementada pelo Governo
Federal para quem tem direito à paridade.

-

Data-base 2008
Acordo sem definição
Ainda sem definição o Acordo relativo à
data-base de 2008 (maio) que abrange os
funcionários da ativa e os aposentados e
pensionistas da extinta RFFSA, hoje no
quadro da Valec. O Sindicato espera que
no início de 2009 tenhamos chegado a um
consenso. A presidência tem feito gestões junto aos órgãos
de governo para solucionar a questão em favor dos nossos
aposentados e pensionistas, visto que já se passaram 8 meses
da data-base.

Associado em 1º
lugar
O Sindicato trabalha focado
na valorização do associado,
tendo como base para suas
ações a transparência e a
aproximação, com uma diretoria
de portas abertas para todos. Nos
comunicamos através dos nossos
boletins, site, e-mails, jornal,
valorizando o associado, de forma
responsável e ética; contamos
com a participação de todos com
sugestões e críticas construtivas
que possam aprimorar ainda
mais os nossos trabalhos. Neste fim de ano, enviamos as folhinhas
(calendário) devidamente embaladas para não danificarem.

DIREITOS DA TERCEIRA IDADE

Hoje, há mais 15 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. Conheça direitos garantidos em lei
para quem já fez sua parte e ainda faz, na nossa sociedade: Direito à participação na comunidade, defesa de
sua dignidade, bem-estar, direito à vida e à igualdade (Constituição federal e Lei nº 8.842/94).Atendimento
preferencial na tramitação de processos judiciais aos idosos com 65 anos ou mais; direito ao cumprimento
de pena em estabelecimento diferenciado (Constituição federal e Lei nº 10.173/01). Transporte público
gratuito para quem tem 65 anos ou mais (Constituição federal). Atendimento prioritário em repartições
e serviços públicos, instituições bancárias e outros serviços (Lei nº 10.048/00). Garantia de assistência
social às pessoas com mais de 67 anos cuja renda familiar não ultrapasse ¼ do salário mínimo e que sejam
incapazes para o trabalho (Decreto nº 1.744/95). Inclusão, nas bulas de medicamentos, de advertências e
recomendações sobre seu uso por pessoas de mais de 65 anos (Lei no 8.926/94). Atendimento preferencial
em hospitais e postos de saúde; direito a ser vacinado anualmente contra gripe e pneumonia; direito de ter
acompanhante em caso de internação pelo Sistema Único de Saúde e de ser informado sobre a prevenção
e controle da osteoporose (Decreto nº 1.948/96; Lei n° 8.842/94;Portaria nº 280/99 do Ministério da Saúde);
receber medicamentos, órteses e próteses necessárias à recuperação e reabilitação da saúde do idoso (Decreto
nº 1.948/96 e Lei n° 8.842/94). Amparo e assistência obrigatória pelos filhos maiores, na velhice, na pobreza
e quando estiverem doentes (Constituição federal). Ninguém pode ser impedido de participar de planos de
saúde privados por causa de idade ou doença. A mensalidade do plano da pessoa com mais de 70 anos não pode custar seis vezes mais do que a menor mensalidade
cobrada pelo mesmo plano (Lei nº 9.656/98). São crimes sujeitos a punição: a negligência, o desrespeito, as agressões físicas e verbais e a apropriação dos rendimentos
como pensão (Lei n° 5.478/68). Alternativas habitacionais adequadas para a população idosa identificada (Decreto no 1.948/96). Em alguns estados, os direitos dos idosos
foram ampliados para assegurar benefícios como isenção na taxa de incêndio; isenção no imposto territorial urbano (IPTU) sobre imóvel utilizado como residência por
contribuintes maiores de 65 anos com renda mensal de até três salários mínimos; descontos na compra de medicamentos e em programas culturais.

4

Especial

Feliz 2009

Feliz Natal

Torneio de futebol
em Calmon Viana

Dezembro/2008

Comemorações 2008

Com a participação dos
funcionários da rede
aérea, sinalização, via
permanente e terceirizados
de Calmon Viana, foi
realizado um torneio de
futebol, patrocinado pelo
Sindicato. O grupo recebeu
o presidente do Sindicato,
Eluiz Alves de Matos,
os diretores Augusto,
Juscelino, Valdir e Ademir,
no evento, finalizado
com um churrasco de
confraternização. O
encontro se deu em março,
no GUF - Grêmio União
Ferroviária.

Sindicato recebe Dr. Ubyrajára
para lançamento de livro
O ilustre ferroviário da SR-4, o advogado Dr.
UBYRAJÁRA DE SOUZA, foi recebido no
Sindicato para o lançamento do
seu livro, intitulado “Iniciação
de um Ferroviário”, obra de
grande interesse não só para o meio
ferroviário, como também para
o setor da atividade empresarial
ferroviária, com vista à formação
de novos ferroviários a integrar
a nossa excepcional profissão
que presta um serviço de elevado
caráter social ao nosso país.
“Estamos convictos de que a iniciativa do Dr.
UBYRAJÁRA DE SOUZA não será em vão, mas,
sim, um marco histórico para todos os ferroviários
brasileiros que saberão avaliar essa bela iniciativa
que muito significará para a nossa profissão e para o
Brasil”, declarou Eluiz. No evento ele foi prestigiado

Confraternização dos maquinistas, regada a muito bate-papo,
futebol e churrasco, aconteceu
no dia 1º de maio no clube Vila
Santista. Organizado pelo maquinista Benê, o evento contou
com a presença dos diretores do
Sindicato Augusto, Romildo e
Souza. Levaram trófeus o primeiro e segundo colocados no
torneio de futebol.

O Sindicato recebeu a
visita do Secretário de
Relações do Trabalho do
Ministério do Trabalho e
Emprego, Luis Antônio
de Medeiros, quando
também compareceu
vários associados, dentre eles o nosso querido Camarguinho (foto).

Amigos, companheiros de trabalho, prestigiaram Dr Ubyrajára no lançamento do
livro no Sindicato

com a presença de companheiros de
trabalho, de quando atuou em São Paulo.
Interessados em adquirir o livro devem
entrar em contato a Ivete na Secrataria do
Sindicato.
Festa Junina em Pirituba
Virou tradição a festa junina
que acontece na subsede
de Pirituba. Organizada
pelo diretor Tunicão e pelas
funcionárias Lúcia e Dra.
Cyntia, o evento teve sorteio
de prêmios e boa música.
Neste ano foi animada com
música ao vivo, com a presença do presidente Eluiz,
diretores e funcionários do
Sindicato. Os associados
deram vivacidade à festa.

Advogado do Sindicato lança livro de
tema místico
Dr.Antônio Pinto atua há 30 anos no Sindicato como
advogado e consultor jurídico.
Espírita convicto e homem
de fé, desde muito jovem
viveu experiências incomuns
ligadas à sua crença, as quais
ele resolveu compartilhar
em livro de fundo místico
e exotérico, que aborda a
questão da sobrevivência do
espírito pós morte. O livro é um
trabalho de muita dedicação
e custeado por ele mesmo.
A obra foi intitulada “A Serviço da Luz” e pode ser
adquirida diretamente no Sindicato, com o autor.
Campeonato uniu companheiros da MRS e CPTM
Sindicato patrocinou
evento de futebol society no dia 5 de abril em
Ribeirão Pires. Foram
4 jogos entre times da
MRS e CPTM. O objetivo do Sindicato é incentivar o
esporte entre seus associados,
inclusive entre as empresas. O
evento foi organizado pelo diretor Valdir (Pião).
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União e alianças em todas as nossas frentes de trabalho,
foi o que marcou a atuação do Sindicato em 2008....

Julho/2008
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ACT 2008/09
ACT 2008/09
CPTMCPTM

ASSEMBLÉIA APROVA PAUTA
Em Assembléia, realizada em 04 de julho, os
ferroviários da CPTM aprovaram a pauta de
reivindicações para a campanha salarial 2008/2009.
Após a leitura e discussão das cláusulas, a pauta foi
aprovada por unanimidade. O presidente do Sindicato,
Eluiz Alves de Matos, esclareceu que as cláusulas de
maior impacto, como PPR, REFER, PCS e as
cláusulas novas, ganharam uma redação única,
discutidas com todos os Sindicatos. “O objetivo é
melhorar e agilizar o processo de negociação,
formando parceiras com as demais entidades
sindicais, assim, a categoria ganha mais força em
busca do melhor resultado e sempre estivemos aberto
às parceiras que venham somar”, declarou Eluiz. Para
a recomposição salarial, o Sindicato reivindica a
média dos índices acumulados entre setembro/07 a
agosto/08, mais 10% de aumento real.
O PPR foi um dos temas mais lembrados nas
sugestões apresentadas pela categoria. O Sindicato
está reivindicando a antecipação de 50% de uma folha
nominal de salário em até 10 dias após a assinatura
do Acordo.As quatro entidades sindicais, em reunião no dia

21/07/2008, decidiram não reivindicar abono, pois,
entendem que está na hora dos ferroviários terem o seu
Programa de Participação nos Resultados - PPR, conforme
pleiteado pela categoria nas discussões para elaboração
da pauta de reivindicações.

Veja íntegra das reivindicações que serão
levadas às negociações com a CPTM

OBS: os textos em vermelho se referem às
alterações nas cláusulas pré-existentes ou
cláusulas novas incluídas na pauta.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA O ACT 2008/09
CLÁUSULA 001: – REAJUSTE SALARIAL
A CPTM reajustará os salários, a partir de 01/09/2008, pela média dos índices do INPCIBGE, IPC-FIPE e ICV-DIEESE, acumulados no período de 01.09.2007 a 31.08.2008,
a ser aplicado sobre os salários de 31 de agosto de 2008. § Único – AUMENTO REAL:
Os salários, já corrigidos, serão acrescidos em 10% (dez por cento), como aumento real.
CLÁUSULA 002: – CESTA BÁSICA
A CPTM manterá o fornecimento de uma Cesta Básica, a ser por ela definida, em
espécie ou Tíquete Cesta, com padrão semelhante ao das Empresas vinculadas
à Secretaria de Transportes Metropolitanos. § Primeiro – A CPTM manterá o
subsídio de 100% (cem por cento) do custo dessa Cesta Básica ou Tíquete Cesta.
§ Segundo – A cesta básica será concedida a todos os empregados e alunos
aprendizes, inclusive nos afastamentos por auxílio doença, acidente do trabalho e
licença maternidade. § Terceiro – Nos casos em que o menor aprendiz for filho de
empregado, apenas 1 (um) deles fará jus ao benefício.
CLÁUSULA 003: – VALE REFEIÇÃO
A concessão do tíquete-refeição aos empregados dar-se-á por meio de credito mensal,
inclusive nas férias, no valor de R$352,00 no cartão refeição, equivalente a 22 (vinte
e dois) vales de valor unitário de R$16,00 (dezesseis reais), sem ônus para o
empregado, observando-se as seguintes condições: § Primeiro – Concessão aos
alunos aprendizes nas mesmas condições dos demais empregados, exceto quando
da existência de restaurante próprio ou conveniado. § Segundo – Manutenção, de
até 15 dias, nos casos de afastamento por acidente de trabalho ou licença médica.
CLÁUSULA 004: – ALUNO-APRENDIZ
A admissão de alunos aprendizes far-se-á, dentro das vagas existentes, mediante
a participação e aprovação em Concurso Público. § Único - A remuneração dos

alunos aprendizes, durante o 1º e o 2º ano de duração do curso de aprendizagem
será reajustada de igual forma ao reajuste do salário mínimo, como segue: a)
Durante o 1º ano do curso = 1 (hum) Salário Mínimo. b) Durante o 2º ano do curso
= 1½ (hum e meio) Salário Mínimo.
CLÁUSULA 005: – INTEGRALIZAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA
A CPTM assegurará complementação da remuneração líquida a ser paga ao
empregado afastado por auxílio doença em razão de tratamento de saúde, por
acidente de trabalho e para tratamento de doença profissional, garantindo o seu
pagamento em até 3 (três) anos consecutivos de afastamento, como segue: § Primeiro
– O valor salarial do afastamento do empregado será corrigido segundo a política
salarial vigente, nas mesmas datas dos reajustes legais da CPTM. § Segundo – O
pagamento desta complementação estabelece a obrigatoriedade do comparecimento
periódico do empregado afastado ao serviço médico da Empresa, para avaliação
médica, através de convocação. § Terceiro – O pagamento desta complementação
salarial poderá ser suspenso: 1) Caso o empregado não atenda à convocação ou
não se justifique a respeito junto à área médica da Companhia, decorridos 5 dias da
data estabelecida para apresentação; ou 2) Por critério médico, quando da avaliação
de que trata a alínea anterior. § Quarto – Entende-se por remuneração líquida o
salário nominal acrescido das verbas que o incorpora, abatidos os descontos legais.
CLÁUSULA 006: – ANUÊNIOS / AVERBAÇÃO DE TEMPO
A CPTM manterá os critérios atualmente praticados, relativos à Gratificação por
Tempo de Serviço - Anuênio. § Primeiro – Esta gratificação corresponde à concessão
de 1% (um por cento) sobre o salário nominal do empregado, para cada ano de
trabalho efetivo prestado à CPTM, pago a partir do quinto ano, limitada a 35% (trinta
e cinco por cento). § Segundo – Entende-se por Salário Nominal o salário contratual
sem incidência de qualquer adicional ou outro tipo de contraprestação indireta.
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Através da união, Sindicato conquista melhorias no ACT 2008
Esse foi um ano que exigiu da categoria uma tomada de posição
mais firme, pois esbarramos em muitas resistências da CPTM e
do Governo do Estado, no curso do nosso processo negocial. O
Sindicato, como forma de fortalecer a sua luta, buscou a união com
os demais sindicatos que atuam na empresa. Essa união se efetivou
e movimentou a categoria na mobilização contra as dificuldades

de fecharmos um acordo baseado em nossas reivindicações.
Vencemos a resistência com a participação de todos, o que sempre
é necessário e imprescindível! Amadurecemos e evoluímos a cada
novo processo, desenvolvendo novas estratégias de negociação
coletiva. E foi assim que chegamos até aqui; e assim podemos
ir ainda mais longe.

Nossas conquistas

Podemos afirmar que foi um dos melhores acordos negociado até então para
a categoria, pois, além do ganho real, conseguimos melhorar os salários em
mais de 11% para os cargos que se encontravam com valores abaixo de
mercado, resgatando a justiça a esses companheiros, que representou uma
movimentação do padrão “b” para o “c” no PCS vigente, para mais de
40% dos empregados. Obtivemos ganho real nos salários de 1,5%, reposição
salarial de 6,35%, totalizando 7,85% de reajuste salarial, reajuste no tíquete
de 11,11%, alcançando o valor de R$ 15,00/dia, perfazendo o total de R$
330,00 por mês. Resgatamos ainda, através do compromisso do Secretário
de Transportes Metropolitanos e do presidente da empresa o pagamento da
periculosidade para os maquinistas a partir de 1º de dezembro. Direito até
então alcançado somente através de processo judicial.
Essas vitórias vieram, principalmente, da grande mobilização dos trabalhadores pela valorização dos ferroviários, da luta conjunta, onde todos se somaram
para alcançar esses resultados.

Aditivos garantem
escalas

O Sindicato já assinou com a CPTM os
aditivos que garantem a troca de turno
de 4 em 4 meses e a manutenção das
escalas vigentes.

MELHORIAS na Lapa - Corretiva e material rodante Devido às más condições desses

locais, foi solicitada a intervenção
do Sindicato para que a empresa
realizasse reformas. A solução
foi um trabalho em conjunto,
feito pelos funcionários sob a
coordenação do engenheiro
Angelo. Os locais ganharam
outro aspecto, inclusive um
refeitório limpo e amplo.

O setor elétrico, antes sem
pintura (foto a esquerda), foi
reformado também na parte
interna, ficando um ambiente
de trabalho muito mais
agradável; tudo isso depois
da intervenção do Sindicato.

Livrinho do ACT
2008/09
Mais uma vez o Sindicato enviou
a todos os associados a íntegra
do acordo coletivo impresso
em formato de livro de bolso,
para que todos tenha à mão
sempre que se fizer necessário.
Consulte-o em caso de dúvida!

Segurança - Mauá, mais conforto
Depois das denúncias
apresentadas pelo Sindicato à CPTM sobre as
más condições do setor
de segurança de Mauá, o
local passou por uma reforma geral, melhorando
todos os ambientes.

O refeitório foi todo azulejado, e ganhou geladeira
e microondas. O pessoal
lotado no setor, agradeceu
pessoalmente ao presidente
Eluiz, a intervenção e a conquista, quando ele visitou o
local, no final das obras.
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MRS
Trabalho em conjunto trouxe agilidade ao processo de negociação

Pela primeira vez, os Sindicatos que atuam na base da MRS, se uniram em busca de um único objetivo: avançar nas negociações coletivas numa
pauta de reivindicações com o mesmo foco. Foi um marco histórico; os Sindicatos apostaram nessa união que só trouxe ganhos à categoria. Num
momento em que a MRS tinha fechado as negociações, sem avanços. Juntos, os Sindicatos defenderam a reabertura do processo negocial e
a melhoria dos índices oferecidos para as cláusulas econômicas. O resultado foi uma proposta melhor, conquistada pelas entidades sindicais.
Reafirmamos a certeza de que a categoria não engole imposições. Veio o reajuste de 7%, acima dos indices de inflação do período, R$ 1.500,00
da parcela fixa do PPLR, 20% do salário base adiantado da participação nos resultados, vale alimentação de R$ 400,08, sendo R$ 16,67/dia e
R$ 180,00 de materno-infantil.Ganhos conquistados graças, também, à participação da categoria.

PPLR - Independente do resultado, um
salário está garantido

A cada ano, o Sindicato busca melhorar as metas e premiação do
PPLR. Neste ano o prêmio será calculado sobre 2,5 salários mais a
periculosidade para quem recebe. E o mais importante: a garantia
da premiação mínima de um salário mais periculosidade. O pagamento será feito em fevereiro de 2009, descontado os 20% do salário
adiantados na assinatura do ACT 2008/09.
O prêmio poderá ter acréscimo de 25% no valor obtido, dependendo
do valor da taxa de gravidade de acidente de trabalho. Ou seja, sem
registro de acidentes, prêmio maior.
Antecipando as negociações, os Sindicatos fizeram consignar em
ata que, em 2009, o valor do PPLR seja calculado sobre um número
maior de salários. O Sindicato buscará metas mais realistas, que
possam ser atingidas.

Parceria gera bons resultados

Durante o ano de 2008, o Sindicato realizou várias vistorias em setores
da MRS, apontando as deficiências nos ambientes de trabalho, que
foram atendidas pela direção da empresa. Outros levantamentos
mais recentes foram enviados à empresa e estão aguardando um
posicionamento, entre eles na estação de Jundiaí, retratada nas
fotos abaixo. Esperamos para 2009 que a MRS continue atendendo
às solicitações do Sindicato, para que os trabalhadores tenham um
ambiente condizente com as suas necessidades!

Ministério Público dá prazo para empresa
melhorar condições nas Locomotivas Hitachi

90 dias! Esse foi o prazo estipulado pelo Ministério Público para
que a MRS melhore as condições nas locomotivas Hitachi para os
funcionários que nela trabalham.
Essencialmente, a empresa precisa mudar as condições quanto ao
excesso de ruído e calor.
O prazo começou a contar a partir do dia 20 outubro de 2008.

Insalubridade para manobradores
O Sindicato iniciou o trabalho de medição dos níveis de ruídos nos
pátios de manobra da MRS para detectar se estão acima do que
determinam as normas de segurança do trabalho. Já foram realizados
laudos na manobra de Paranapiacaba e Raiz da Serra. Os resultados
dos laudos detectaram níveis de ruido acima do permitido por lei, mas
a MRS ainda não reconheceu esse direito.
Como não houve posição favorável, os manobradores dos locais
que já têm laudos, devem entrar com processo judicial. Procurem o
Sindicato.
Mais locais passarão por medições realizadas por essa entidade.

Laudos para aposentadoria
A MRS e o Sindicato realizaram medições dos níveis de calor e ruido nas
locomotivas Hitachi, e obtiveram resultados diferentes. Os maquinistas têm
usado o laudo emitido pela empresa para requerer a aposentadoria, mas
o INSS vem indeferindo o pedido. Alguns companheiros estão buscando a
conversão do tempo em que trabalharam em condições especiais (insalubre)
via judicial, anexando ao pedido o resultado do laudo do Sindicato. Ainda
aguardam o trâmite do processo. Quem tiver interesse de entrar com essa
ação, os laudos estão disponíveis. Procure o Sindicato.

MRS anuncia férias coletivas

Mais uma medida para conter gastos e evitar demissões foi anunciada
pela MRS: férias coletivas a partir do dia 26 de dezembro a 04 de janeiro
de 2009. Em São Paulo, as férias serão aplicadas apenas em alguns departamentos, a maioria da área administrativa, atingindo 28 pessoas.

Sinais da crise: corte de gastos
para evitar demissões
Os sinais da crise chegaram à MRS. Para evitar as demissões a empresa tem
feito cortes de gastos, entre eles a antecipação de férias e mudança nas escalas
de serviço para diminuir as horas-extras. A medida não agradou. O presidente do
Sindicato já conversou com a MRS para que os efeitos negativos da crise não
atinja nossos companheiros. A direção da empresa afirmou que essas medidas
vieram justamente para evitar as demissões.
O alerta do Sindicato é para que todos redobrem a atenção evitando acidentes.
A MRS está tentando diminuir custo e acidentes só oneram. Algumas demissões
já ocorreram devido a falhas operacionais.

É preciso mais tolerância

Em tempos de crise a tolerância da empresa tem sido pouca...As pequenas
falhas são motivos de demissões. Alguns companheiros foram demitidos sem
uma segunda chance. A MRS vem agindo com mão de ferro num momento onde
o mais importante é a colaboração. Trabalhem com mais atenção para diminuir
as falhas. Faça a sua parte!
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Especial

Feliz 2009

Feliz Natal

Com mais de 90% dos votos válidos, a chapa encabeçada pelo atual
presidente, Eluiz Alves de Matos, foi reeleita, o que demonstra a confiança
da categoria na adminstração atual. A eleição teve apenas uma chapa inscrita.
A diretoria seguiu todos os trâmites legais para a realização do pleito.
A posse dos eleitos para a gestão 2009/2014 será em março de 2009.
“Agradecemos a confiança da categoria e renovamos nosso compromisso em
defesa dos ferroviários, na busca pela ampliação de conquistas e melhoria
de condições de trabalho”, declarou Eluiz.
DIRETORIA
DIRETORIA EXECUTIVA - Presidente: Eluiz Alves de Matos - Primeiro
Vice-Presidente: João Affonso dos Santos Junior - Segundo Vice-Presidente:
Augusto Alves Barrozo Filho - Diretor Financeiro: Antonio Furtado de
Almeida - Diretora Financeira Adjunta: Ivete Machado Buosi - Diretor
Administrativo: Maurício Alves de Matos - Diretor Administrativo Adjunto:
Valdir Cláudio de Paula – Diretor Social: Adilson Alcântara da Silva – Diretor
de Assistência ao Ferroviário: Manoelito Ribeiro da Paixão – Diretores:
Ademir Natal Rodrigues, Everaldo de Moraes Heráclio, Geraldo Borges das
Flores, Jadir José Oliveira, Juscelino Antonio Lopes, Luiz Carlos Cardozo de
Oliveira, Maitê Araújo Botelho, Maurício Brunetto e Romildo Silva Souza
DIRETORIA FISCAL: Diretores Fiscais - Antonio Carlos Pascoal, Leandro
Donizete Caruso, Milton Miranda de Souza, David Luiz Bonifácio de Souza,
Carmem Silvia de Campos e Romeu Pires.
DIRETORIA CONSULTIVA: Diretores Consultivos – Antonio Carlos de
Queiroz, Antonio Miguel dos Santos, Antonio Valdir do Amaral, Augusto Paulino
de Lima, Claudinei dos Santos Silva, Cláudio Antonio de Oliveira, Cristiano
Felizardo Gonçalves, Darcio de Almeida, Deusedino Cardoso de Moura, Diogo
Rafael Santos da Silva, Edelson de Souza, Eroniudo Cordeiro Ramos, Esmeraldo
Soares da Paixão, Evânio Antonio Rocha, Gelson Ademar de Barros, Ivanildo
Severo de Oliveira, João Benedito Antunes, Joaquim Gonçalves Evangelista,
José Aparecido Moreira, José Carlos Fernandes dos Santos, José Carlos Ribeiro,
Marcio Henrique Rodrigues, Maria Dolores Balthazar, Matias Ferro, Maurici das
Neves Barros, Neirival Silva dos Santos, Suely Parreira, Valdir Ozório, Valdivio
Teixeira Santos, Wilson Vicente da Silva, Adriano Casteleti, Agostinho de Araújo
Lima, Aleksandro de Souza Vieira, Antonio Carlos Pereira dos Santos, Benedito
Gonçalves da Silva,Carlos Victor dos Santos, Edivaldo Francisco da Silva,
Edlenaldo Silva Carvalho, Gerson Carlos Campos, Gerson Marcelino Carlos,
Hamilton César dos Santos, Joel Araújo de Souza, José Antonio de Paula, José
Maria Silva Oliveira, José Martins Farias, Luis Antonio de Oliveira, Luis Carlos
de Oliveira, Marcelo Moreira, Marcelo Aparecido Bonavina, Marcos Roberto dos
Santos Silva, Maria Valdete Alves, Mauro Alves de Oliveira, Nelson de Souza,
Nelson Gonçalo Bonavina, Paulo Rogério Santos da Silva, Reginaldo Marques
Fernandes, Renato Antonio da Costa, Sebastião Carlos Clemente, Sebastião
Marcilio Rocha e Valdeir Daniel dos Santos.
DIRETORIA REPRESENTANTE: Diretores Representantes – Eluiz Alves
de Matos, Manoel Doval Araújo, Gilson Roberto Miranda e Paulo Roberto da
Silva Barboza.
Clube Vila Santista
em Mogi das Cruzes

Sorteio para Colônia de Férias
Mês de fevereiro, incluindo o carnaval

Dia 05/01/2009 - às 14 horas no 20º andar da Sede
Central. Informamos também que os preços foram
reajustados depois de 10 anos congelados. A partir de fevereiro de
2009, o apartamento para 05 pessoas custará R$ 110,00 (a semana) e
para 07 pessoas R$ 125,00 pelo mesmo período.

Novos convênios

Aparelhos Auditivos
Desconto: 15% (material e serviço).
Rua Domingos de Morais, nº 1.061, 4º andar, conj. 43
Vila Mariana.Tel: (11) 5082-1270

RHESUS MEDICINA AUXILIAR LTDA (exames)
Pagamento pela tabela da AMB – no ato do atendimento.
Unidades:
Vila Formosa – Av. Dr Eduardo Cotching, 745 e 804 -Tel: (11) 66740733
Mooca – Rua Bixira, nº 154. Fone: 2163-7001
Unidade Alphaville – Alameda Araguaia, 1443, conj. 01.Tel: (11) 41931869
SGI – Informática e treinamento
Informática profissional, Web designer devoloper e técnicas
profissionais.25% de desconto
Rua Engenheiro Gualberto, nº 752, Centro – Mogi das Cruzes – SP
CEMA Hospital Especializado – Olhos – Ouvidos – Nariz –
Garganta
Consultas: R$ 45,00 – Demais serviços: tabela da AMB e tabela da
CEMA - Rua Oratório, nº 1369 – Mooca
Agendamento de consultas e exames: (11) 6602-8000

Espaço para o Correio

Eleições Sindicais

Sindicato

Órgão Informativo do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas

CONVÊNIO: para se associar, entre
em contato com o Sindicato.

Pça Alfredo Issa, 48, 19º e 20º
São Paulo - SP - CEP 01033-906
Fone: 3328-6088
e-mail:stefsp@stefsp.org.br
trilho@stefsp.org.br

IMPRESSO

