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Amigo Ferroviário, 2019 já se inicia com as 
preocupações que trouxemos acumuladas 
do ano anterior, pois todos nós sabemos que 
o trabalhador não terá vida fácil. Mais isso 
também não é uma novidade. Afinal, nós 
sempre lutamos muito por nossos direitos. 
A batalha será grande e contra oponentes 
maiores, que ao seu lado têm o reforço do 
dinheiro, do poder e, agora, até das leis. 
Eles se julgam mais fortes, mas esquecem 
que a grande riqueza de um país está no 
seu povo, que unido pode mudar tudo.
Mais uma vez iremos gritar aos quatro 

cantos do Brasil que o crescimento desse 
país passa por mãos sujas de terra, graxa e 
suor. Mãos que levam o alimento à mesa, 
a água nos bebedouros, a gasolina nos 
carros e você até o seu destino. 
Nós, Ferroviários, assim como todos os 
trabalhadores, somos fundamentais. Mi-
lhares de pessoas são transportadas pelos 
trilhos, toneladas e toneladas da riqueza 
que produzimos passam pelos trilhos. Nós 
somos muito importantes para o Brasil.
Por isso, não podemos desistir ou abaixar 
a cabeça frente aos desafios. Nesse novo 
ano que se inicia, reafirmamos com você, 
Ferroviário, o nosso compromisso de con-
tinuar na luta por melhores condições de 
trabalho, por salários justos, por sua tran-
quilidade, dignidade e direitos. E precisa-
mos de você junto conosco nessa emprei-
tada, pois juntos iremos vencer todos os 
obstáculos.
Nessa primeira edição do ano, confira o 
que de mais relevante aconteceu nas fer-
rovias, como a questão do PPR na Rumo 
ALL e na FCA.

Boa leitura. Contamos com você para 
estarmos ainda mais fortes em 2019.

ATENÇÃO AOS GOLPES!
MENSAGEM IMPORTANTE PARA FERROVIÁRIOS, 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Diversas pessoas de má fé estão em ação aplicando GOLPES para retirar o 
dinheiro que tanto lutamos para conquistar.
Por isso, fique atento: ao receber correspondências, ligações telefônicas ou 
qualquer outro tipo de contato, informando que você possui recursos para 
receber, DESCONFIE.
NÃO passe nenhuma informação. NÃO efetue nenhum pagamento. E pro-
cure o Sindicato ou a Polícia imediatamente. Nós o ajudaremos a  apurar as 
informações e evitar que você se torne mais uma vítima!
Unidos vamos acabar com esses GOLPES!

Izac de Almeida
Presidente do Sindicato
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NOTAS 

MANIFESTAÇÃO CONTRA O FIM DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

O Sindicato Sorocabana participou, juntamente com os  Sindicatos dos Traba-
lhadores e Centrais Sindicais, da manifestação contra o fim do Ministério do Tra-
balho e Emprego. O ato reuniu representantes dos trabalhadores que repudiam 
a extinção do MTE, pelo novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.
O ato aconteceu em frente à Superintendência Regional do Ministério do Tra-
balho, na região central de São Paulo. E foi marcado por diversos discursos, que 
apresentaram os problemas que essa atitude pode causar, como o aumento das 
irregularidades, o fim do diálogo entre empregado e empregador.
Para simbolizar a indignação dos trabalhadores, ao final da manifestação um 
“patrão” foi carregado por escravos, que são os trabalhadores sem direitos – situ-
ação que os trabalhadores brasileiros já viveram e não querem voltar a enfrentar.
“O povo brasileiro precisa se unir para que não nos tirem os direitos conquista-
dos com muita luta. O MTE era a única segurança do trabalhador. Não podemos 
ficar calados”, disse Izac de Almeida – Presidente do Sindicato Sorocabana.

Ato foi organizado pelas Centrais Sindicais e os Sindicatos dos Trabalhadores

SAÚDE

QUANDO A DEPRESSÃO É UM CAMINHO SEM VOLTA

Embora depressão e suicídio estejam nor-
malmente relacionados, é bom esclarecer 
que nem todas as pessoas com depressão 
são movidas a cometer esse ato extremo. 
Alguns outros fatores estão relacionados 
a essa decisão. Os principais são: gravida-
de do quadro depressivo; uso de drogas e 
álcool; questões existenciais, como idade, 

doenças, desesperança; e traumas psicoló-
gicos.
Não existe um fator único que leve uma 
pessoa a ter depressão. Mas uma das prin-
cipais causas é o estresse da vida moderna. 
No trabalho, problemas como assédio mo-
ral, nível exagerado de cobrança, metas ele-
vadas e pouco descanso podem desenca-

dear o caso, que em sua consequência mais 
grave pode levar ao suicídio.
É preciso que trabalhadores e empresas 
unam-se pelo bem desses profissionais que 
atravessam esse momento tão complicado. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), ocorrem 800 mil mortes por suicídio 
a cada ano; só no Brasil são 11 mil casos.

Confira aspectos que podem ajudar a reconhecer uma pessoa depressiva e com pensamentos extremos entre os colegas de trabalho:

SE UM DESSES SINAIS FOR DETECTADO, É NECESSÁRIO QUE SE ESTABELEÇA UMA CONEXÃO EMOCIONAL COM O SEU 
COLEGA. ELE PRECISA BUSCAR AJUDA ESPECIALIZADA. 

Comportamentos 
que denotam 
sofrimento emocional 
intenso, isolamento 
e instabilidade, falta 
de motivação pela 
vida, resignação ou 
desesperança

Mudanças drásticas de 
humor sem motivos 
aparentes

Se a pessoa passou por 
acontecimentos impactantes 
ou traumáticos

A pessoa fala frases que podem ser interpretadas 
como pedidos de ajuda. Por exemplo “quero 
morrer” ou “agora nada faz sentido”

Surgimento de condutas autodestrutivas, como 
aumento considerável do consumo de álcool, drogas 
ou algum vício, dentro e fora do ambiente de trabalho

Acredite. Prestar atenção nos sinais ajuda a salvar vidas

1 2 4

3 5
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NA FALTA DE ÁGUA, BALDES VIRAM 
UTENSÍLIOS DE TRABALHO NA CPTM

CPTM

FCA

FCA APRESENTA RESULTADOS DO PLR 2018

Não é novidade o Sindicato So-
rocabana denunciar as péssimas 
condições de trabalho às quais a 
categoria ferroviária é exposta. 
Você já foi informado sobre a fal-
ta de segurança na Rumo ALL, a 
falta de chuveiros na FCA e a falta 
de banheiros no VLT da Baixada, 
entre outros problemas. E pode 
ter pensado que essas situações 
não acontecem na capital. Nesta 
edição do jornal O Sorocabano 
vamos falar da falta de água na 
CPTM.
A estação Santo Amaro, linha 
9 – Esmeralda da CPTM, passa 

por um sério problema de falta 
de água nas instalações sanitá-
rias. Acreditem: os Ferroviários 
utilizam baldes cheios de água 
para dar descarga nos banheiros 
operacionais. 
Essa situação resulta de um pro-
blema ocorrido em novembro 
com a caixa d’água da estação. 
A falta de água é constante e já 
afetou inclusive o banheiro dos 
usuários – e mais uma vez os tra-
balhadores tiveram de atravessar 
a estação com baldes nas mãos!
O Sindicato enviou ofício para 
a empresa. Após vistorias, com-

provou o problema e cobrou 
solução. Mas ainda não obteve 
retorno da CPTM. E o trabalha-
dor continua passando por essa 

situação no mínimo constran-
gedora, que não tem nenhuma 
relação com o trabalho do Fer-
roviário.

Como previsto no ACT, o Sindicato Sorocabana e a FCA-VLI 
se reuniram para tratar do programa de Participação nos Lu-
cros ou Resultados, a PLR, com a apresentação dos resulta-
dos de 2018 e as projeções para 2019. 
Com os resultados de 2018 ficou claro que as metas defini-
das pela ferrovia não são factíveis, pois em todos os meses o 
índice esteve abaixo da meta. Já para a PLR de 2019, a em-
presa informou datas de pagamento e a estrutura de blocos 
que comporão o programa, que são: empresa, área e equipe.
O Sindicato solicitou negociação mais transparente, pois en-
tende que tratar com a categoria sobre metas e fórmula de 
PLR é a maneira de se aproximar de condições justas. Vale 
lembrar que nesse primeiro momento a apresentação da 
empresa é feita sem margens para negociação – o que deve 
acontecer nas próximas rodadas.

Condições indignas de trabalho assombram os Ferroviários da CPTM

Meta não foi atingida pela categoria
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Após 21 reuniões setoriais e aprovação em Assembleia, a pauta de negociação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 com 
a CPTM já está finalizada. O Sindicato Sorocabana irá, mais uma vez, negociar e lutar pelos direitos da categoria ferroviária da CPTM.
A maior parcela das cláusulas do acordo vigente foi mantida e foram incluídas sugestões levantadas durante as reuniões setoriais. 
Confira as principais cláusulas que serão discutidas durantes as negociações:

Conheça os principais pontos da categoria na negociação com a CPTM

COMEÇAM AS NEGOCIAÇÕES

CLÁUSULAS MANTIDAS

Benefícios
Vale alimentação - Vale refeição - Auxílio materno-infantil - 
Benefício Saúde - Benefício Transporte
Todas as cláusulas estão mantidas na pauta. Para as que 
envolvem valores, como Vale alimentação e refeição, o Sin-
dicato buscará um reajuste maior que a inflação e que o 
índice que será utilizado no reajuste salarial. O objetivo é 
tentar amenizar a diferença de valor em relação a outras 
categorias do estado.

Jornada de trabalho
Adicional de Periculosidade: está mantida a porcentagem 
de 30% de acréscimo no salário dos trabalhadores em fun-
ção de risco.
Horas Extras: mantém o percentual de 100% sobre o salário 
do trabalhador. 
Adicional Noturno: os funcionários que trabalham no turno da 
noite continuam recebendo o salário com acréscimo de 50%. 
Tanto para as horas extras como adicional noturno, os fer-
roviários recebem índices maiores do que os previstos na 
legislação.

Reajuste Salarial
Esse item do acordo só poderá ser negociado em março, 
quando serão apresentados os índices que servem como 
base da negociação.

CLÁUSULAS NOVAS

Bilhete de Serviço
Será proposta a expansão da utilização desse benefício 
para as linhas da EMTU e para as linhas 4 e 5 do Metrô. 

Permuta de local de trabalho/escala
O Sindicato propõe que na intranet da empresa seja criado 
um link, no qual os trabalhadores que queiram mudar de 
local ou horário de trabalho possam se cadastrar. Assim, 
alinhando as necessidades das pessoas é possível fazer a 
troca, sem nenhum tipo de problema para nenhuma das 
partes.

Redução da jornada
Atualmente, os maquinistas fazem jornada de 40 horas 
semanais, porém estudos comprovaram que uma pessoa 
cansada tende a ter maior desatenção. Por isso, pleiteamos 
a redução da jornada para 36 horas semanais, pois o ma-
quinista precisa estar descansado, já que uma distração 
pode colocar em risco a vida de milhares de pessoas trans-
portadas todos os dias. 

Validade do ACT
Atualmente, a vigência do acordo é de 12 meses. A suges-
tão é aumentar para 24 meses as cláusulas sociais, garan-
tindo assim os direitos da categoria, e manter em 12 meses 
as cláusulas econômicas, com reajustes anuais.

MATÉRIA DE CAPA
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RUMO ALL

SINDICATO REAGE À IMPOSIÇÃO DA RUMO SOBRE O PPR NA JUSTIÇA

VLT DA BAIXADA NÃO TEM ÁGUA

Queridos ferroviários,

Em 2018, a meta para vocês conseguirem o valor integral do Programa de Participação nos Resultados (PPR) terá aumento de 20%. 
Em contrapartida, o valor que será pago a quem conseguir essa proeza será 20% menor!

Saudações da sempre amiga, Rumo ALL

Empresa finge que negocia e espera que todos acreditem 

Agentes de controle passam sede no trabalho

Esses foram os termos sugeridos pela Rumo 
ALL para a negociação do PPR 2018, obvia-
mente recusados pelo Sindicato. A empresa, 
então, resolveu simular uma negociação, que 
ainda não aconteceu na realidade. 
No primeiro encontro, a Rumo trouxe sua pro-
posta, que teve vários pontos questionados. 
Exemplo: por que a Rumo não apresenta os 
números do pagamento do PPR, demonstra-
tivo quantitativo? Nas reuniões seguintes, o 
que vimos foi uma sucessão de respostas va-
zias - isso quando trouxeram respostas. 
A Rumo estava simulando uma negociação 
que nunca aconteceu, com termos que ela 
tem como certo e fechado, tanto que comu-
nicou aos trabalhadores antes mesmo de falar 
com o Sindicato.

Como resposta, o Sindicato Sorocabana e as 
demais entidades sindicais que também re-
presentam trabalhadores da Rumo levarão o 

assunto à Justiça do Trabalho. Para que, assim, 
possa existir uma negociação e não uma im-
posição.

Passa ano, vem ano e nada 
muda. Iniciamos 2019 com no-
tícias velhas e tristes. Os agentes 
de controle do VLT da Baixada 
Santista e até mesmo os usuá-
rios não têm como beber água. 
Isso é uma reclamação constan-
te que o Sindicato Sorocabana 
recebe, principalmente nessa 
época do verão, em que o calor 
é intenso e sem água para beber, 
além da falta de banheiro para 
os ferroviários. Mas esse tópico 

vamos deixar para uma próxima 
pauta, pois ainda irá render. “Isso 
é uma vergonha, falta huma-
nidade, mas o Sindicato já está 
tomando as devidas providên-
cias. Com certeza essa situação 
será resolvida. Não vamos deixar 
assim por mais tempo. Parece 
que a BR Mobilidade está espe-
rando alguém passar mal para 
colocar um simples bebedouro 
nas estações”, diz Antonio Carlos 
Firmino, diretor do Sindicato. 

VLT
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ATENÇÃO AO PRAZO 
PARA REQUERER A 
COMPLEMENTAÇÃO 
DE PENSÃO

Para garantir o pagamento da pensão retroativo 
à data do óbito, o prazo para requerer a comple-
mentação de pensão é de até (60) sessenta dias 
após o falecimento.

A falta de algum documento exigido não impe-
de que o interessado preencha o ‘Requerimento 
de Complementação de Pensão’ e protocole o 
mesmo nesse período.

Caso o requerimento seja apresentado mais de 
(60) sessenta dias após a data do óbito, o paga-
mento dar-se-á a partir da data do seu protocolo.

A falta de algum documento 
exigido não impede o 
preenchimento do requerimento.

RESPOSTAS - 1 Cacaria, 2 Convincente, 3 Abacaxi, 4 Abete, 5 Balbúrdia, 6 Cacoete, 7 Balaustrado, 8 Abalofar, 9 Dançante, 10 Bailar, 11 Aba, 
12 Cabareteiro, 13 Eczema, 14 Abençoar, 15 Bambolear, 16 Bananicultor, 17 Barraco, 18 Abonador, 19 Debique, 20 Cachaceiro.

CRUZADINHA E CALENDÁRIO

HORIZONTAL
1 - Monte de cacos.
3 - Fruto do abacaxizeiro; ananás.
7 - Guarnecido, cercado de balaústres.
10 - Dançar.
12 - Dono de cabaré.
14 - Lançar a bênção; benzer, abendiçoar.
18 - Que abona; abonatário.
20 - Que bebe habitualmente cachaça.

VERTICAL
2 - Que convence.
4 - Abeto.
5 - Grande desordem; confusão, vozearia.
6 - Movimentos ou contrações, repetidas e involuntárias, dos músculos 
do corpo, principalmente do rosto.
8 - Fazer ou tornar(-se) balofo.
9 - Que dança.
11 - Parte pendente da casaca e outras vestes; Beira, borda, orla, 
margem, rebordo.
13 - Dermatose inflamatória aguda ou crônica.
15 - Agitar-se, oscilar, vacilar.
16 - Aquele que se dedica à bananicultura.
17 - Pequena casa de tijolo ou madeira, nos bairros pobres, coberta 
com palha, ramos, telha ou zinco.
19 - Ato de debicar; zombaria, troça.

CALENDÁRIO PREVIDENCIÁRIO
PARA BENEFÍCIOS DE ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO

Final JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19

1 25/jan 22/fev 25/mar 24/abr

2 28/jan 25/fev 26/mar 25/abr

3 29/jan 26/fev 27/mar 26/abr

4 30/jan 27/fev 28/mar 29/abr

5 31/jan 28/fev 29/mar 30/abr

6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai

7 04/fev 07/mar 02/abr 03/mai

8 05/fev 08/mar 03/abr 06/mai

9 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai

0 07/fev 12/mar 05/abr 08/mai

PARA BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO

Final JAN/19 FEV/19 MAR/19 ABR/19

1 e 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai

2 e 7 04/fev 07/mar 02/abr 03/mai

3 e 8 05/fev 08/mar 03/abr 06/mai

4 e 9 06/fev 11/mar 04/abr 07/mai

5 e 0 07/fev 12/mar 05/abr 08/mai
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FÉRIAS COMBINAM COM SOL, MOMENTOS 
PARA RELAXAR E MUITA DIVERSÃO!

TUDO ISSO E MUITO MAIS VOCÊ ENCONTRA NAS 
COLÔNIAS DE FÉRIAS DO SINDICATO SOROCABANA!

No interior ou na praia você e sua família têm à disposição 
infraestrutura completa para aproveitar os dias de férias e, 
é claro, em condições especiais.

Venham nos visitar e viva as melhores férias da sua vida!
Sindicato Sorocabana, benefícios para o ferroviário.

FAÇA JÁ SUA 
RESERVA!

SOROCABANA.ORG.BR
(11) 3682-9303


