
 

 

 

 

                                                                                           

O Título desta denúncia você escolhe, 
porque até agora não conseguimos definir 
o que ocorreu, mas temos uma certeza 

“PARA ESTE TREM QUE EU QUERO 

DESCER”. 
 
A CPTM consegue descumprir as normas 
que ela cria e coercitivamente impõe aos 
seus empregados o cumprimento sob pena 
de aplicação de medidas disciplinares 
pesadas, porem quando se trata de algum 
protegido que goza de imunidade e que 
tem autonomia para rasgar a norma e 
moldá-la ao seu bel-prazer a coisa muda 
de figura, claro que estamos falando do 

“CREMOSO” que apesar da insensatez de 
gravar um vídeo enquanto conduz um trem 
carregado de passageiros, ele olha 
constantemente para a câmera que utiliza 
para filmar, aproxima-se de uma chave 
(AMV) sem observar a posição da ponta de 

agulha, descumprindo a P.O. “AN-1112-7” 

nas Diretrizes Item 4.5 que diz: “O 

maquinista ao conduzir um trem, deve 

estar com a sua atenção voltada 

exclusivamente para a atividade que 

está executando, objetivando manter a 

segurança do sistema operacional” e 
mais um monte de irregularidades na sua 
infeliz Vídeo-Aula. 
Ele chega a mostrar onde fica o 

“manípulo” de controle do Trem 
explicando inclusive como se faz para 
acelerar e frear, “a partir de agora qualquer  
 

 
 
um que assistiu esta infeliz vídeo-aula sabe 
como movimentar um trem”. 
Ele ainda mostra onde está localizado o 
acionamento da Buzina do trem e a 
acionou sem nenhuma necessidade 

descumprindo novamente a P.O. “AN-

1112-7” nos itens: 5.2.3 letra “V”- “acionar 

buzina desnecessariamente” 
Ele ainda circulou com o farol do Trem 
apagado descumprindo a mesma norma 

no seu Item 5.2.3 letras “L” e “M”- 

“circular com farol apagado”. 
Mais um descumprimento foi no item 4.10. 

“O maquinista deve utilizar o uniforme de 

forma alinhada e demais equipamentos 

fornecidos pela CPTM, bem como, portar 

o crachá de identificação em local 

visível.” Ele estava usando um moletom de 
cor escura com algo impresso em letras 
vermelhas e o principal, o crachá, não está 
visível. 

Vamos então a outro descumprimento 

grave do mesmo P.O. “AN-1112-7” no Item 

4.6 “É proibido o uso e o manuseio de 

qualquer dispositivo móvel digital 

particular e demais dispositivos 

eletrônicos, tais como: Telefone Celular, 

SMARTPHONE, SMARTWATCH, fone de 

ouvido, rádio portátil, Cigarro eletrônico 

etc., bem como também as mídias 

impressas (jornal, revista, livro etc.), nas 

seguintes situações: 1) Ao tripular o 

trem ou a locomotiva. 2) Ao tripular 

veículo rodoferroviário, leve ou especial 

como piloto. ” 

“Atitudes imorais que envergonham” 

ou  

“Dois pesos e duas medidas” 

ou 

A vídeo-aula mais infeliz já ministrada  

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Ele ainda comete “Assédio Moral” com 

danos aos maquinistas quando diz “que é 

absurdo o maquinista reclamar... (sabe-

se lá o que?)” e que “os maquinistas 

não dão valor..... (não dão valor ao que 

CREMOSINHO?)” dando a entender que 
seria um grande favor que a empresa faz 
ao seu trabalhador em  depositar o  FGTS, 
periculosidade e outros benefícios já 
previstos na CLT e que são devidos pelo 
tipo de trabalho que executa. 
 
 

 
                      
 
A cereja deste bolo ocorreu esta semana, 
quando o Sindicato foi informado que o 
CREMOSO voltou a trabalhar, circulando 
nas cabines da cauda de vários trens. 
 
Entendemos que a CPTM está mandando 
um claro recado aos seus funcionários 
“Que ela aplica a política de dois pesos e 
duas medidas”. 
 
Vai a pergunta, quais medidas disciplinares 
foram aplicadas ao INFRATOR 
CREMOSO? 
 
Por menos que todas essas irregularidades 
cometidas pelo CREMOSO, maquinistas já 
foram suspensos com vários dias de 
“gancho” e até já ocorreram demissões.  
 
Vamos deixar claro uma coisa, o 
SINDICATO não pede nem aplica  

 
 
 
 
 
 
punições, mas se a regra existe ela serve 
para todos, ou não CPTM? 
 
Para nós vale o ditado “PAU QUE DÁ EM 
CHICO DÁ EM FRANCISCO” 
Mas para a CPTM vale o ditado “FAÇA O 
QUE MANDO, MAS NÃO FAÇA O QUE 
EU FAÇO” 
 
A nós simples trabalhadores de uma 
Empresa com mais de 8000 funcionários, 
um fato como este, nos faz sentir 
indignação pelos desmandos e 
irregularidades acobertadas pela gestão da 
área, se um fato grave como este vier a 
público só nos resta sentir vergonha pois 
aprendemos a ser honestos e corretos. 
E a lição que a CPTM aplica a seus 
comandados é que ela trata desigualmente 
os iguais, a isto damos o nome de, 
“DISCRIMINAÇÃO”  
 
 
Estamos acompanhando o caso muito 
atentamente e temos convicção que o MPT 
vai acolher com muita satisfação mais esta 
denúncia de Assédio Moral. 
 
Aguardem o próximo episódio deste filme 
“Pastelão recheado com creme” 
 

 
 

 

 
 


