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Reta final da campanha de sindicalização 2010
Participe!
Estamos entrando na reta final da
Grande evento
Campanha de Sindicalização 2010.
O Sindicato trabalha em prol da Encerramento da campanha
categoria, e para que seja cada vez
mais forte é necessária a participação de um número significativo dos
seus integrantes.

Por que SINDICALIZAR?
Ao sindicalizar o trabalhador dá
um voto de confiança ao Sindicato
que é seu representante legal junto
à empresa e outros órgãos.
O que fortalece o Sindicato na busca de mais conquistas é,
sem dúvida, sua representação. Por isso, junte-se a nós e
lute pelos seus direitos!
As nossas campanhas salariais são desenvolvidas em negociações com a CPTM, MRS e Valec. A cada negociação
buscamos a valorização dos trabalhadores, ativos e inativos,
sempre adequando às necessidades de cada momento.

COMO SE SINDICALIZAR?
É fácil. Basta preencher uma ficha de filiação, que você
encontra no site www.stefsp.org.br, enviando através de um
de nossos diretores de base ou diretamente no Sindicato
dos Ferroviários de São Paulo.

COMO O SINDICATO SE MANTÉM?
A estrutura do Sindicato preza pelo melhor atendimento do
seu associado e familiares. O STEFSP é mantido financeiramente pelos seus sindicalizados, o que lhe dá representatividade para lutar em favor dos trabalhadores (as).
Cada sindicalizado (a) contribui com mensalidade que é o
equivalente a 2,5% do salário base, no limite de R$ 40,00
(quarenta reais).
É com esta contribuição que o Sindicato mantém assistências
médica, odontológica, jurídica, Colônia de Férias, efetua o pagamento dos salários dos funcionários (as), contas de água, luz,
telefone, impressões de jornais, boletins, informativos, cartazes,
visitas às empresas, promove seminários, assembléias, etc.
O Sindicato luta para garantir melhores condições de trabalho
para a categoria. Sendo sindicalizado, o trabalhador demonstra
união e força para buscar mais benefícios à categoria ferroviária.
Sinta-se orgulhoso em pertencer a uma categoria diferenciada, que tem um histórico de lutas e iniciativas em prol
do trabalhador, especialmente dos ferroviários.

Para encerrar a campanha de Sindicalização 2010, o
Sindicato irá promover uma festa de confraternização
no dia 11 de dezembro, no Nacional Atlético Clube.
A festa contará com atividades para toda a família: recreação infantil, churrasco, conjunto musical para animar
todos os presentes.
Endereço do Clube Nacional: Avenida Marquês de São
Vicente, 2477 - Água Branca -SP.
Data: dia 11 de dezembro de 2010
Horário: das 10 às 17 horas
Durante a festa haverá sorteio de prêmios. Cada associado que
apresentar um sócio, ganhará um convite familiar (cônjuge e
filhos menores de 18 anos) numerado, com o qual participará
dos sorteios.
O novo sócio também ganhará o convite e participará dos
sorteios.
O associado que não apresentar nenhum sócio e quiser participar do evento, deve adquirir o convite familiar (cônjuge
e filhos menores de 18 anos) na secretaria da sede central
do Sindicato, no valor de R$ 30,00. O sócio que comprar o
convite também participará do sorteio dos prêmios.

Prêmios que serão sorteados

Uma moto 125 cc
Uma TV LCD 32‘ polegadas com conversor digital
Um Notbook HP duo core
Uma geladeira duplex 260 l
Uma Câmera Digital 5mp
Um GPS
Um celular samsung com tv digital
Um microondas 18 litros
Uma bicicleta aro 26 Caloi
Uma batedeira planetária
Um circulador de ar 3 velocidades
Um ferro elétrico a vapor
Um liquidificador de 3 velocidades
Uma cafeteira
E mais um prêmio surpresa.

Convites

O prazo para retirar os convites é do dia
16 de novembro a 03 de dezembro na secretaria
da sede central do Sindicato.
Cobre do sindicalizador o seu convite
Não perca o prazo!

Os diretores do Sindicato Eluiz, Adilson, Valdir e Juscelino visitam setores da CPTM,
para divulgar a campanha de sindicalização, tirar dúvidas e falar da importância de ser sindicalizado

NOVIDADES NO SINDICATO
Além de toda estrutura que o Sindicato mantém,
temos mais novidades para o lazer da categoria. O
Sindicato mantém quadras esportivas ao longo do
trecho para uso dos associados. Procure o diretor
do seu setor para se informar e dar sua sugestão.
Foto meramente ilustrativa

ACADEMIA DE GINÁSTICA GRATUITA PARA SINDICALIZADOS
Em parceria com o Grêmio Poliffer, o Sindicato
estará disponibilizando GRATUITAMENTE, a
partir de dezembro, para uso dos seus associados a
academia de ginástica que fica na estação do Brás.
Esse é mais um espaço que o Sindicato irá oferecer
aos companheiros. Saiba mais na próxima edição
do jornal O Trilho.

Foto meramente ilustrativa

FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO
DE FIM DE ANO
Já estão programadas as festas de fim de ano da Rede Aérea de Mauá,
Maquinistas da Zona Leste, trabalhadores de Presidente Altino e na
quadra de futebol de Capuava. Em todos esses eventos o Sindicato
estará presente. Programe a do seu setor. Vamos festejar juntos!

A PARTIR DE 2011, PRECISAMOS DE FORÇA TOTAL!
ACREDITE NO SEU SINDICATO. FILIE-SE!

Lembre-se: trabalhador forte e consciente
é trabalhador sindicalizado.
Faça sua adesão a esta Campanha!

