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PALAVRA DO DIRETOR - ELEIÇÕES NA REFER
EDITORIAL

Um futuro melhor
depende de cada um...
Companheiros,
Estamos encerrando uma fase de muito trabalho: as negociações com a Valec, data-base
maio; negociando pendências com a MRS;
movimento por um melhor reajuste na CPTM
e cobrança de melhorias nos locais de trabalho.
Temos buscado somar forças com todos integrantes da classe ferroviária com o objetivo de
cumprir nossa missão primeira de favorecer o
desenvolvimento com responsabilidade social.
Buscar o pioneirismo adaptando nossas conquistas às novas realidades, baseado em nossas
experiências e tradição histórica, contribuindo
assim para o debate sobre as questões mais
relevantes para todos os ferroviários. Tivemos
que lançar mão de um movimento grevista
depois de 04 meses do início das negociações
com a CPTM. Fomos vitoriosos graças à participação dos companheiros, e mais, graças ao
entendimento de todos com relação às nossas
atitudes. Trabalhamos com responsabilidade
e, no final, conquistamos a vitória. Mais que
isso, a categoria conquistou o respeito de todos!
Não nos cansamos de repetir: nas ações
empreendidas por nossa entidade precisamos,
antes de tudo, da participação efetiva de todos
os associados para, no final, conquistarmos os
resultados almejados.
O Sindicato nunca foge da luta! E nunca nos
cansamos de chamar à responsabilidade, cada
um de vocês, pois, o Sindicato só consegue
conquistas à medida que todos se envolvem
e assumem o seu papel de membro atuante
da categoria. Nossas portas estão abertas para
todos. Sua opinião, crítica e informação é que
nos alavanca rumo ao futuro de melhorias!
Parabéns a todos os companheiros que sempre
respondem ao chamado da entidade! Vamos,
todos, manter o legado deixando pelos nossos
antigos companheiros. Em frente, sempre!!!
Resistir é preciso; para
melhorar, temos de
estar organizados!

Eluiz Alves
de Matos
Presidente

Conto com vocês!
Sou candidata à reeleição ao conselho deliberativo da Refer, que tem como função, além
de nomear membros da Diretoria Executiva,
acompanhar as ações da administração, a
aplicabilidade dos seus planos de benefícios,
gestão de investimentos, aprovação de aquisição de bens, de plano de custeio, ou seja, está
atento ao bom funcionamento do coração da
Refer.
Afinal, a responsabilidade com esse patrimônio é o que faz ele continuar existindo e
amparando os seus integrantes. É com esse
espírito que estou imbuída, como candidata.
Continuar cuidando para que a Refer siga
sendo um plano equilibrando e de grande
retorno, defendendo os interesses de todos os
seus integrantes.
Para São Paulo, ainda desempenho mais funções, uma vez que, como diretora do Sindicato
de São Paulo, tenho contato direto com os
associados que necessitam resolver questões
na Refer. Acabo fazendo esse trabalho já que
a Refer não tem mais escritório em São Paulo.

Tudo isso faço com amor, pois adoro o que
faço; sou filha de ferroviário, sou ferroviária
e sindicalista há 17 anos. Defender qualquer
causa em prol dessa categoria é o que mais
me move.
As ELEIÇÕES da Refer neste ano acontecem de duas formas: via telefone e via Internet.
Por telefone é necessário ligar para 0800 643
3299, com o CPF e a senha de votação em
mãos; esta senha será enviada via correio. Pela
Internet: www.refer.com.br, clicar na imagem
das eleições 2011 e será direcionado para o
local onde votará, também tendo em mãos os
documentos acima. Há apenas uma vaga para
o Conselho Deliberativo. Essa vaga tem que
ser nossa!
O meu número é 84.
Obrigada a todos!
Um grande abraço
da amiga de vocês,
Ivete Machado Buosi

Valec - Ativos, Aposentados e pensionistas
Reajuste será de 6,51%
As negociações do ACT 2011/2012 terminam
em acordo. O reajuste será de 6,51%. Maio é
o mês da data-base Valec. Depois de três rodadas de negociações foi definido o percentual
de reajuste para ativos da Valec, aposentados
e pensionistas que recebem pela paridade. A
assinatura do acordo está prevista para o dia
20 de julho. Portanto, até a assinatura serão
03 meses de atrasados, a contar da data-base
(maio).

Arraiá de Pirituba
O já tradicional arraiá de Pirituba foi um arraso. Muita música, comes e bebes típicos das
festas juninas e o melhor de tudo: a animação dos presentes que dançaram a festa inteira. Nossos parabéns aos organizadores do
evento, Tunicão, Dra. Cíntia e Lúcia, que são
de uma dedicação enorme para que o evento
aconteça. É um momento de alegria e confraternização dos nossos associados que frequentam a subsede de Pirituba. Teve gostinho
de quero mais...
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CPTM

Atuamos e conquistamos...
A vitória só foi possível com a participação de todos. Valeu, companheiros!

CPTM cumpre decisão do TRT
A CPTM , apesar de garantir no seu informativo que vai recorrer ao
TST em Brasília, efetuou o pagamento dos salários de junho com o
reajuste de 6,90%, incluindo os atrasados, o tíquete com o novo valor
de R$18,00 e o auxílio materno-infantil reajustado no mesmo percentual do salário, todos retroativos à data-base março. Fomos vitoriosos
na nossa campanha salarial de 2011, mas tivemos que lançar mão de
um movimento grevista, já que a CPTM não se mostrou aberta à negociação, negando as reivindicações apresentadas pelo sindicato à mesa.
Sem acordo, fomos à luta!

Greve traz vitória à categoria
Em negociação desde fevereiro, o Sindicato enfrentou a resistência da
CPTM nas reuniões para negociar o ACT 2011/2012. Ouvimos muitos
nãos até o momento em que a única saída, para recuperar perdas advindas dos ACT’s anteriores e buscar novas conquistas, foi a paralisação
dos trens.

Sindicato decide pela greve e
CPTM apresenta nova proposta
A greve do Sindicato de São Paulo deu outra dimensão ao movimento.
Essa paralisação chegou a ser classificada na imprensa como a maior
da década. As propostas foram melhorando; o reajuste dos salários, que
começou com 1,75% avançou. A CPTM apresentou nova proposta de
reajuste para o vale alimentação a R$17,00 e os salários a 3,07%, que
também foi rejeitada. Justificamos, então, a necessidade da greve naquele momento, pois, a CPTM não conseguiu chegar a um acordo e o
Tribunal teve de intervir, julgando o dissídio coletivo econômico e o de
greve.

E para a categoria o que
significou esse movimento?
Antes de tudo, os ferroviários se impuserem diante da resistência e
da tranquilidade da CPTM em nos negar tudo. Resgatamos uma força
construída aos longos dos anos de existência da categoria ferroviária;

impusemos respeito e mostramos que temos a unidade dentro de uma
categoria tão diversificada. Ainda enfrentamos na CPTM muitos problemas, apesar dos investimentos do Governo, pois estão aquém das
necessidades para que o serviço prestado justifique a tarifa cobrada;
sofremos com a crescente e nociva terceirização de quase todo o sistema, o que gera falhas técnicas e o aumento da precariedade do serviço
que chega ao usuário. Junte-se a isso, a má qualidade das condições de
trabalho e os baixos salários!

Esse nosso movimento, companheiros,
foi um movimento da reestruturação!
No final de tudo isso, que por si só já estava valendo, e muito, obtivemos,
no TRT, grande conquista. O Tribunal pede à categoria que suspenda
a greve e continue negociando. Nosso movimento buscou corrigir deficiências que atingem tanto o trabalhador quanto os usuários. Foi nossa
forma de mostrar o quanto essa categoria vem sendo negligenciada e
desvalorizada. Suspendemos a greve a pedido do Tribunal Regional do
Trabalho, para dar continuidade às negociações, mas a CPTM não se
manifestou; não apresentou nenhuma melhoria. Restou, então, o julgamento do dissídio.

Todas as conquistas definidas pelo TRT
e as apresentadas pela CPTM nas
audiências de conciliação
TRT:
• Reajuste salarial de 6,90% retroativo a março/2011;
• Tíquete refeição de R$ 18,00, também retroativo;
• Auxílio materno-infantil, mesmo reajuste do salário;
• Garantia da renovação do Acordo do PPR para 2012.
CPTM:
• Licença maternidade de 180 dias;
• Eliminação do salário de treinamento para maquinistas;
• Compromisso de implantar o bilhete de serviço
para integração Metrô/CPTM;
• Compromisso de estudar as distorções do PCS em 120 dias.
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Maquinista herói mostra a verdadeira cara
dos ferroviários para todos
REPRODUÇÃO SITE TERRA

Seu feito foi indiscutível! Veio provar a tese do
Sindicato de São Paulo sobre a importância da experiência para desempenhar as funções específicas
da ferrovia, seja na tração, no CCO, nas oficinas,
estações, manutenção, segurança e outros. Treinamento é a chave para o funcionário assumir o seu
posto com responsabilidade. Tudo isso veio à tona
no momento em que o maquinista Ednalvo evitou
uma tragédia no acidente com o ônibus que caiu na
linha férrea, entre Utinga e São Caetano.
Esperamos que daqui pra frente a CPTM não coloque mais pessoas sem treinamento para
conduzir trem, como o contingente de emergência em caso de greve e freie a terceirização,
onde os empregados dessas empresas são colocados nos postos sem conhecer nada sobre
ferrovia. Isso constitui um risco, visto que trabalhos com pessoas, com vidas. A presença
do maquinista Ednalvo na entrega de trens novos, pelo governador do Estado na estação da
Luz, colocou, mais uma vez, em evidência o movimento do Sindicato dos Ferroviários de
São Paulo. Nossa homenagem a esse ferroviário que demonstrou quem somos e como nós
agimos. Um exemplo, realmente!

Oficina é interditada após
vistoria do sindicato

Estação Ipiranga
Bilheteria inadequada

No abrigo da Luz, o setor de manutenção
de pantógrafos, vistoriado pelo Sindicato, foi
interditado pelo auditor fiscal do trabalho, por
se encontrar fora das normas regulamentadoras (NRs) e por expor os trabalhadores a risco
de acidentes. Foi detectada a falta do “cabo
vida”. O local só pôde voltar a funcionar depois que o cabo de aço foi colocado ao longo
da rede aérea; ele tem o objetivo de sustentar
o funcionário pelo cinto de segurança, evitando problemas em caso de queda.

Vistoriadas pelo Sindicato, as bilheterias da
estação do Ipiranga estão fora das normas,
com super aquecimento e falta de ventilação.
Sindicato, representado pelos diretores Ademir e Maurício deu prazo de 03 meses para a
CPTM efetuar as melhorias necessárias. Sem
nenhuma ação da empresa, a denúncia foi levada à Superintendencia Regional do Trabalho (ex-DRT), que estipulou prazo de 03 meses para a adequação das bilheterias a contar
do mês de junho.

Vistorias apontam problemas

Armários da escala de Maquinistas - Luz
Em condições ruins, denunciadas pelo
Sindicato, a CPTM trocou os armários,
mas fora das normas. Colocou armários
40x40, pequenos demais, obrigando-a a
disponibilizar 02 para cada funcionário.
Teve, então, que colocar mais armários,
estes no tamanho certo (80x40). Estamos
de olho!

Dando continuidade ao trabalho de inspeção aos
locais de trabalho, o diretor Ademir Natal, e os diretores Souza, Everaldo e Joel, acompanhados de
um auditor fiscal do trabalho, vistoriaram setores
na Luz.
Foram visitados setores, como: escala dos maquinistas, bilheterias, terceirizados, etc. Os seguintes
problemas foram detectados: utilização de vestiários para outros fins, como armazenamento de material; falta de material para limpeza e secagem das
mãos; falta de armários para uso individual, além
da necessidade de dedetização do vestiário e refeitórios. Um problema já denunciado pelo sindicato
persiste: a falta de cadeiras adequadas em vários
setores.
A CPTM foi notificada por falhas encontradas em
diversos setores e multada, com prazo para regularizar as deficiências apontadas.

Sindicato consegue
reverter punição sofrida
por funcionário
O funcionário Arlindo Cardoso, encarregado de estação, teve uma punição cancelada
depois da intervenção do Sindicato. Ele sofreu
suspensão de um dia de trabalho e o desconto
de um dia de salário, sob a alegação de que
havia sido negligente e displicente quando um
trem ficou por 18 minutos parado na estação
da Mooca, onde trabalha. Considerando injusta e arbitrária a penalidade sofrida, ele procurou o Sindicato para intervir a seu favor.
A parada do trem aconteceu alheia à sua
vontade. O maquinista teve de corrigir um
problema do disjuntor do ar condicionado. Em
seguida o mesmo informou que estava sem indicação de que as portas estavam fechadas. O
funcionário da estação de imediato verificou
a informação e se certificou de que todas se
encontravam fechadas.
O maquinista continuava sem indicação de
portas fechadas. Ele, então, autorizou a saída
do trem. Os problemas que mantiveram o trem
parado foram os defeitos apresentados e não
a displicência do Sr. Arlindo. O mais grave é
que ele foi penalizado sem ao menos ter tido
a oportunidade de ser ouvido, sem direito de
defesa; a CPTM passou por cima do ACT e da
Constituição Federal (artigo 5º).
A CPTM voltou atrás. A punição foi revogada e retirada do prontuário. O dinheiro descontado foi devolvido em folha de pagamento.
Fique atento!
Esse é apenas um dos muitos casos de injustiça praticado na empresa que foram revertidos pelo Sindicato. Estamos de prontidão para
buscar o direito de todos!

PPR – Pagamento de
antecipação em julho
O Acordo do PPR prevê o pagamento em
julho de antecipação equivalente a 50% do
valor do programa (uma folha nominal
de salário), apurado até o dia 30/06/2011.
Serão considerados para medição parcial
os indicadores Ebtida, Investimentos, Intervalo de trens e Quilometragem medida
entre falhas do material rodante, excluindo o indicador pesquisa de satisfação do
usuário, que será realizada no final do
exercício. O pagamento total será feito no
15º dia de janeiro/2012, após a apuração
do resultado final, deduzido o valor já
adiantado.
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MRS
Acordo vigente tem validade até 2012
Por isso, este ano não houve negociação do ACT; as cláusulas
sociais ficaram mantidas. Apenas as cláusulas econômicas foram
revistas.

Reposição Salarial
foi de 7,3%
O valor do reajuste para os funcionários da
MRS foi de 7,3% (6,3% INPC e 1% de aumento real) aplicado sobre os salários de abril/2011.
O valor do ticket passou para R$ 482,88/mês.

PPR - Parcela fixa paga em julho
No início de julho foi feito o pagamento da parcela fixa do PPR de R$
1.200,00, mais adiantamento de 20% do salário nominal, acrescido do
adicional de periculosidade para quem recebe, relativo à parcela variável do programa. Os 20% adiantados serão descontados na parcela final.
Atenção: para empregados dispensados sem justa causa, com mais de
90 dias na empresa em 2011, o pagamento do PPR será feito em abril
de 2012. Para receber é necessário fazer requerimento por escrito à Gerencia de Administração de Pessoal até dia 31/01/2012. O valor será
proporcional aos dias trabalhados.

PPR 2011
Assinado Acordo
Depois de realizada assembleia, foi assinado o acordo do PPR
2011.
Esbarramos inicialmente na intransigência da empresa, que queria manter a mesma premiação de
2010, mas o Sindicato foi firme e disse não. Afinal a empresa vem crescendo e é o trabalhador
o maior responsável por esse crescimento.
Na quarta reunião a MRS trouxe nova
proposta: premiação a ser calculada em
cima de R$ 1.000,00 (um mil reais), mais
2,3 salários, acrescido da periculosidade
para quem recebe. Este valor varia de
acordo com o atingimento das metas.
Outra mudança importante: somente
será descontado no pagamento do PPR
2011 as faltas sem justificativas; no ano
passado mesmo as faltas justificadas foram descontadas.

Reunião debate pendências
Sindicato e MRS se reuniram em março, em busca de soluções para vários assuntos pendentes, cobrados pelos trabalhadores. A reunião
contou com a presença do presidente da MRS, Eduardo Parente, do diretor de RH, Félix, além do Sr. Carlos Alberto, de relações sindicais. O
Sindicato esteve representado pelo presidente Eluiz e os diretores Affonso, Valdir e Cardozo. Assuntos abordados:
Periculosidade / Insalubridade:
Plano de Cargos e Salários:
Segundo a empresa, os estudos estavam em fase final e, antes
Cobramos da empresa o resultado das medições feitas pelo
da implantação, se reuniria com o Sindicato, para apresentar
SESI. Segundo a MRS, onde for constatada condição insaluo programa, o que aconteceu no dia 03 de junho, o programa
bre ou periculosa ela pagará os respectivos adicionais.
foi apresentado a todos os funcionários. A MRS fez apenas
um Plano de Cargos que cria o crescimento dentro da carreira,
mas não projeta um aumento salarial quando há esta mudanADE:
ça. O funcionário não quer mudança de nomenclatura, ser pleSolicitamos da empresa que esta ferramenta de gestão não
no ou sênior, só por causa do nome; ele quer melhoria salarial.
seja somente para promover ou punir, mas que seja utilizada para desenvolver o colaborador. O Sindicato vai se reunir
Escala dos Funcionários de Pátios e Terminais e Manutenção:
com os gestores para buscar a melhor forma de aplicar esse
A empresa alega que foi intimada pelo Ministério Público
programa.
para acabar com as escalas de 12 horas, inclusive está sendo
multada em R$ 43 milhões devido a processo impetrado pelo
Sindicato de Conselheiro Lafaiete-MG. O Sindicato consulVIA PERMANENTE:
tou o Ministério Público do Trabalho sobre este assunto e o
Em reunião com o engenheiro de segurança, no início de
mesmo informou não ser sua competência validar, ou não, demaio, solicitamos análise junto aos mantenedores de via para
terminada escala de trabalho. Informamos à MRS que a ALL
verificar se têm direito de receber adicional de insalubridade.
e a Vale estão praticando escala de 12 horas. A MRS ficou de
Foi solicitado prazo até julho para conclusão do laudo. Caso
analisar melhor o assunto, sobre o qual se manifestará posteseja negado, o sindicato irá buscar o direito na justiça.
riormente.
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CAMPEÃO!
Parabéns, companheiros!
O time “Expresso de Campo Grande” sagrou-se campeão do torneio realizado pela MRS, que é disputado pelos três estados (São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), depois de ser campeão em
São Paulo. A disputa, que envolveu funcionários dos três estados,
aconteceu em Juiz de Fora em 01/05/2011.
As duas partidas decisivas não foram fáceis; ambas foram disputadas nos pênaltis. Parabéns a todo o time, que contou com o patrocínio do Sindicato.

Manobradores começam a
receber 30% de periculosidade
Desde abril os manobradores de Campo Grande, Paranapiacaba e da
Baixada Santista, envolvidos diretamente com a manobra do trem da
basf - trem de cargas perigosas, começaram a receber o adicional de
periculosidade, no percentual de 30% do salário base. O Sindicato vai
negociar com a empresa os atrasados, que abrangem os últimos 05 anos.
A MRS apresentou o resultado dos laudos no dia 06 de abril, mas a relação trouxe apenas nomes de manobradores.
O Sindicato questionou a não inclusão de outros funcionários que
também estão em contato com esse trem, como os agentes de estação
e os mantenedores. Ficou definida uma reunião com o engenheiro de
segurança da empresa para discutir a inclusão dos demais funcionários.
Lembramos que, se estes funcionários não forem
incluídos, buscaremos na justiça este direito.
Nesta mesma reunião pedimos, também,
um estudo sobre os manobradores dos
outros pátios (Utinga, Ipiranga, Lapa,
Jundiaí e Manoel Feio). O objetivo é levantar se os mesmos têm direito à periculosidade/insalubridade, mesmo não
trabalhando com o trem da Basf. O Sindicato e a empresa ainda estão buscando
um solução via negociação.

Abertura das caixas de sugestões
Mesmo sem negociação para o ACT, que prevalece o mesmo até
2012, foram distribuídas 25 caixas espalhadas por todos os locais de
trabalho para colher sugestões diversas.
Foram mais de 550 sugestões. Sem sugestões apenas a caixa do
RH da Lapa. Os assuntos mais recorrentes foram: plano de carreira,
mudança na escala de revezamento e mudanças no ADE. Todos eles
foram tratados diretamente com o presidente da empresa, Eduardo
Parente.
Reuniões
As caixas de sugestões trouxeram muitos pedidos de melhoria dos
locais de trabalho, limpeza dos pátios, melhoria na iluminação dos
pátios, entre outras. Todos eles foram levados às gerencias dos respectivos setores.
Já aconteceram as primeiras reuniões com os gerentes de Tração,
Rodrigo, de Pátios e Terminais da Baixada, Ota (foto) e de Pátios e
Terminais do Planalto, Rafael.

Segurança para sua segurança
Os acidentes de trabalho acontecem quando há falha de equipamentos ou falha humana. Quando a falha é do trabalhador é porque ele não cumpriu algum procedimento. Por isso, não brinque em
serviço; leve a sério e cumpra os regulamentos e procedimentos da
empresa. Se algum gestor pedir para descumprir alguma norma,
denuncie ao Sindicato.
Reflexos no PPR
Lembramos que todos perdem com os acidentes, pois a premiação
do PPR fica comprometida, diminuindo o valor final do que têm a
receber.

Maquinistas – escala de 8 horas
Desde o mês de junho várias escalas do pessoal de tração deixaram
de ser de 12 horas e passaram a ser de 8 horas. Isso causará uma grande perda no salário dos maquinistas. A MRS ofereceu indenização de
R$ 2.200,00 para quem estava na função de maquinista e auxiliar em
março de 2009.
Reivindicação dos maquinistas
O Sindicato se reuniu com os funcionários que reivindicam um valor
maior da indenização e aumento do salário para diminuir o impacto das
perdas em função da mudança nas horas trabalhadas. Essas reivindicações serão levadas à MRS.
Diárias em queda
As diárias dos maquinistas caíram muito desde a criação de mais subsedes. O Sindicato já apresentou à direção da empresa uma proposta
com o objetivo de diminuir o número de subsedes, para que os maquinistas voltem a receber diárias. Isso diminuirá o impacto causado pelas
mudanças das 12 horas para 8 horas de trabalho.
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Clube Campestre dos ferroviários
Novo espaço de lazer para a família ferroviária
Mais um benefício oferecido pelo Sindicato a seus associados: um lindo e espaçoso clube campestre.
Sentindo a necessidade de criar mais
espaço de lazer para a família ferroviária, o Sindicato acaba de adquirir um
clube campestre.
O clube dos ferroviários tem uma localização privilegiada. Fica há 11 km de
distância do centro de Ribeirão Pires, na
região do grande ABC.
Oferece a tranquilidade para muitos
que fogem da correria dos grandes centros urbanos. A aquisição foi efetuada
no mês de maio/2011, após aprovação
pela categoria em assembleia. O Clube
tem espaço para várias opções de lazer e
ocupa uma área total de 25.211 m2.
Possui as seguintes instalações:
• Chalé;
• Quadra poliesportiva;
• Salão de jogos;
• Campo de futebol;
• 2 piscinas (adulto e infantil);
• Churrasqueira;
• Quiosque;
• 5 lagos pesqueiros;
• 2 salões;
• 4 casas grandes.
O clube fica na rua Manoel Augusto
de Barros, 409 - Ribeirão Pires/SP.
Apesar de toda essa infra-estrutura, o
clube necessita de uma ampla reforma
para, então, ser liberado ao uso de todos
os associados e familiares. Aguardem!

Academia no Brás
Você associado do Sindicato, está convidado a conhecer e frequentar a academia do Brás. Basta
apresentar, todo mês, o seu holerite ou boleto de pagamento comprovando sua associação ao Sindicato. Esse benefício é fruto de uma parceria entre o Sindicato e o Grêmio Esportivo Polifer. O Sindicato
cedeu os equipamentos e em contrapartida o associado poderá frequentar a academia gratuitamente. É
necessário apresentar atestado médico para frequentar a academia. Localização: Praça Agente Cícero,
sem número, Brás/SP. Informações: (11) 2612-1237. Horário de funcionamento: das 6h às 22h.
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Salve o Plansfer

Preços de hospedagem vigentes desde abril
A direção do SESEF – Serviço Social da Estrada de Ferro, que
administra o Plansfer, plano de saúde dos ferroviários, abraçou
um movimento para salvá-lo. O movimento, realizado em todas as
regionais do país, tem como objetivo pedir a ajuda da presidente
Dilma, para que o Plansfer possa continuar atendendo aos seus
associados. O intuito é buscar o repasse que era feito pela extinta
RFFSA ao serviço social da estrada de ferro, que deixou de ser
feito após a privatização do transporte de carga. A reivindicação
consiste em cobrar esse repasse das empresas que assumiram a
RFFSA. Só assim, as dívidas do plano poderão ser sanadas, voltando a atender aos associados do plano, cerca de 13.000 vidas em
todo país, a maioria, pessoas de idade avançada.
Denúncia na imprensa
Para saber das denúncias sobre desvios de verbas no Plansfer leia
a revista Veja de 19/01/2011 e o jornal O Globo de 29/01/2011.

Reservas para períodos menores, fora de temporada e feriados,
podem ser feitas para 02 dias, com os seguintes valores:
* Apto para 05 pessoas – R$ 45,00/dia
* Apto para 07 pessoas – R$ 50,00/dia
* Apto para 09 pessoas – R$ 55,00/dia
Para o período de uma semana:
* Apto para 05 pessoas – R$ 140,00
* Apto para 07 pessoas – R$ 155,00
* Apto para 09 pessoas – R$ 175,00
Cada acompanhante, que não for dependente
do associado, paga 10% do valor da estadia.
Maiores informações, reclamações e reservas, no Departamento
de Assistência ao Ferroviário, telefone (11) 3328-6076/6077 ou
através do e-mail assistenciaferroviario@ferroviarios-sp.org.br.

Eleja Ivete para o Conselho Deliberativo da Refer. Via telefone:
0800 643 3299. Internet: www.refer.
com.br e clique em eleições 2011.
Para votar tenha em mãos o CPF
e a senha de votação que receberá
pelo correio.
O número da Ivete é 84. A votação
terá início às 09h do dia 1º de agosto, se encerrando às 17h do dia 4 de
agosto. Não se esqueça, vote! Vote
84. É Ivete na Refer.

Espaço para o Correio

Eleições na Refer

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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