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NA LUTA CONTRA O CORONAVÍRUS 
E EM PROL DOS FERROVIÁRIOS

A pandemia da Covid-19 continua to-
mando conta dos noticiários e, infeliz-
mente, não do jeito que todos queriam. 
A nova onda do Coronavírus tem feito 
cada dia mais vítimas e os cuidados de-
vem ser redobrados para que, juntos, seja 
possível vencer essa terrível doença. 
Com a chegada das vacinas no Brasil, 
parte da população idosa já foi imuniza-
da. Trabalhadores de serviços essenciais 
também já começaram a receber suas 
doses e, nós, do Sindicato da Sorocabana 
já solicitamos ao governo estadual e em-
presas que os ferroviários sejam incluídos 

nos grupos prioritários de vacinação. Isso 
porque se o transporte coletivo parar o 
estado para. 
Os ferroviários são responsáveis pelo 
transporte da população, contribuindo 
decisivamente para que os profissionais 
da saúde cheguem aos seus locais de tra-
balho e também às suas casas. 
Pensando em ajudar no combate da 
Covid-19, além de solicitar a inclusão 
dos ferroviários nos grupos prioritários, 
também pedimos à CPTM que forneça 
máscaras do modelo PFF2 aos seus fun-
cionários. Além disso, oferecemos nossas 
colônias de férias para hospedagem dos 
profissionais da saúde ou para ser usadas 
como hospitais de campanha. É nossa 
contribuição para combater a pandemia.
Seguimos juntos na luta para que dias 
melhores cheguem. O importante é 
continuar nos cuidando. Evitem aglo-
merações, usem máscaras e álcool gel e, 
se possível, fiquem em casa. Nós vamos 
vencer! Tudo isso vai passar, acredite!
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O Sindicato da Sorocabana encaminhou ofí-
cio ao secretário de transportes de São Pau-
lo, Alexandre Baldy de Sant’anna Braga, e ao 
presidente da CPTM, Pedro Tegon Moro, soli-
citando o fornecimento de máscaras no mo-
delo PFF2 para os ferroviários. Esse modelo é 
o mesmo utilizado por operários em obras e 
mostra-se mais eficaz e seguro na prevenção 
do Coronavírus. 
De acordo com o Sindicato, esse modelo de 
máscara deve ser considerado essencial e fazer 

parte do equipamento de proteção individual 
dos ferroviários, uma vez que elas conseguem 
filtrar cerca de 99% de gotículas que possam 
conter algum tipo de infecção, enquanto as 
máscaras de tecido filtram no máximo 51%. 
O pedido foi feito levando em consideração 
que os ferroviários, principalmente das esta-
ções, condução de trens, manutenção, segu-
rança e administração, mesmo tomando todos 
os cuidados, estão seriamente expostos à con-
taminação pela COVID-19 diariamente durante 

o exercício de suas atividades que não podem 
parar. A CPTM respondeu positivamente ao pe-
dido e falou que irá disponibilizar as máscaras. 

NOTAS 

SINDICATO DA SOROCABANA DISPONIBILIZA COLÔNIAS DE FÉRIAS 
PARA O GOVERNO ESTADUAL NO COMBATE AO CORONAVÍRUS
As duas unidades das colônias 
de férias do Sindicato da Soro-
cabana, em Itanhaém e Presi-
dente Epitácio, foram colocadas 
à disposição do governo do es-
tado para que sejam utilizadas 
como dormitórios para os pro-
fissionais de saúde ou hospital 
de campanha durante essa fase 
mais aguda da pandemia. 
A decisão de oferecer os espa-
ços foi tomada diante da situa-
ção caótica que tomou conta 
do país nas últimas semanas. 
Considerando que o número de 
infectados é maior que a quan-
tidade de leitos em hospitais 
públicos e tendo como ajudar, 
o Sindicato se dispôs a colabo-
rar no que for necessário para 

o restabelecimento da ordem 
e, principalmente, da saúde da 
população. 
Vale lembrar que as colônias 
permanecem fechadas obede-
cendo as regras de restrição da 
fase emergencial decretada no 
estado de São Paulo. 

FORNECIMENTO DE MÁSCARAS PFF2 PARA OS FERROVIÁRIOS DA CPTM

COM PIORA DA COVID-19, COLÔNIAS DE FÉRIAS 
PERMANECEM FECHADAS
A nova onda do Coronavírus 
causou um grande aumento 
no número de casos da doença. 
Diante do caos que se instalou 
no país, foi decretada a fase 
emergencial no Estado de São 
Paulo, com várias cidades en-
trando, inclusive, em lockdown. 
Seguindo as instruções do go-
verno paulista e as leis sanitárias 
pró-saúde, as colônias de férias 
do Sindicato da Sorocabana em 
Itanhaém e Presidente Epitácio 
permanecem fechadas por tem-
po indeterminado. Aguardamos 
até que sejam restabelecidos os 
níveis de segurança para a saú-
de de funcionários e associados.  
O Sindicato segue na luta con-
tra o Coronavírus e aconselha 

todos a ficar em casa e caso 
precisem sair, tomem os cuida-
dos necessários: usem máscara, 
álcool gel e evitem aglome-
rações. Logo estaremos todos 
juntos novamente, aproveitan-
do as colônias e comemorando 
a vida.
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ESPECIAL

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) liberou 
a concessão das linhas 8 e 9 da CPTM à inicia-
tiva privada. A nova data prevista para o leilão 
é o dia 20 de abril. 
A decisão foi tomada em sessão plenária 
que julgou improcedente a representação 
proposta contra o edital da Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos (STM) para con-
cessão das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda 
da Companhia Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM).
Assim, o edital – que prevê a concessão por 
30 anos e valor estimado de R$ 3,35 bilhões 
dos serviços de operação, manutenção, con-
servação, melhorias, requalificação, adequa-
ção, modernização e expansão do transporte 
de passageiros sobre trilhos – está agora apto 
a ser reapresentado, com nova divulgação e 
reabertura dos prazos para os interessados.
As questões levantadas pelo Sindicato, no 
entanto, não foram respondidas pelo TCE e 
as ações junto aos órgãos competentes e ne-
cessários para que sejam apurados os tópicos 
que podem causar sérios prejuízos à popula-
ção e ao Estado. 
Os riscos econômicos para o serviço de trans-
porte ferroviário para o Estado de São Paulo 
são reais e iminentes. A privatização afeta di-
retamente os usuários finais. Os milhões de 
pessoas que usam o transporte sofrerão com 
as decisões. Aliás, é importante que se diga 
que a população não foi consultada sobre 
esta questão.
Há vários exemplos de serviços de transporte 
em ferrovias de diferentes países que foram 
reestatizados após não obter o sucesso es-
perado com a concessão à iniciativa privada. 
Isso ocorreu na Inglaterra, onde mais de 50% 
da população apoiam a volta do estado na 
gestão das linhas ferroviárias. Na Argentina, 
depois de tentativa fracassada, o transporte 
ferroviário já foi reestatizado. 
Em São Paulo, um ótimo exemplo de preju-
ízo ao Estado por conta da privatização do 
transporte público é a Linha 4-Amarela do 
metrô. A CCR, sócia majoritária da ViaQuatro, 
concessionária da linha 4-Amarela da rede de 
metrô de São Paulo, publicou fato relevante 
ao mercado comunicando que firmou temos 

aditivos aos contratos pelos quais o governo 
do Estado de São Paulo reconhece dívida de 
aproximadamente R$ 800 milhões por atrasos 
em obras, concorrência da linha com os ôni-
bus e reequilíbrio econômico. Além disso, ha-
verá pagamentos mensais que devem tornar 
a dívida bilionária. 
Segundo o comunicado, o Termo Aditivo 
06 ao Contrato de Concessão estabeleceu 
o valor bruto devido pelo Poder Conce-
dente à ViaQuatro, a título de reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato de con-
cessão, no montante de R$ 705,3 milhões 
(R$ 705.378.318,41) em razão do atraso na 
conclusão das obras da Fase I da concessão e 
de atrasos no seccionamento de linhas inter-
municipais de ônibus geridas pela EMTU (Em-
presa Metropolitana de Transportes Urbanos), 
que concorreram com o Metrô. O valor será 
pago mediante a revisão na Tarifa de Remu-
neração da ViaQuatro, no período entre 1º de 
janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2037. 
Ou seja: a ViaQuatro receberá mais por pas-

sageiro transportado, com subsídios públicos.
Esse exemplo mostra o quanto a privatiza-
ção das linhas 8 e 9 da CPTM pode causar 
prejuízo ao Estado e, principalmente, à po-
pulação. Vale lembrar que essas são as linhas 
que menos apresentam falhas em todo o sis-
tema e transportam diariamente cerca de 1 
milhão de passageiros.
Essa é uma luta antiga. Desde fevereiro de 
2020 o governo tenta entregar a concessão à 
iniciativa privada, mas o Sindicato, com muita 
luta e trabalho, vem conseguindo apresentar 
as falhas do processo aos órgãos responsáveis 
e adiar esse desmonte que tentam fazer. 
Foi reiterada denúncia ao Tribunal de Contas 
de São Paulo sobre o prejuízo financeiro para 
o Estado em caso de aprovação da conces-
são. Além disso, também já foi acionado o 
Ministério Público do Trabalho com ação que 
apresenta os prejuízos para os ferroviários. 
Outras ações também estão sendo tomadas. 
O Sindicato não vai parar de trabalhar em prol 
dos seus associados.

SINDICATO SEGUE NA LUTA CONTRA A 
CONCESSÃO DAS LINHAS 8 E 9 DA CPTM
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MATÉRIA DE CAPA

O Sindicato da Sorocabana enviou ofício ao 
governo estadual, secretaria de transportes 
e empresas ferroviárias solicitando a inclu-
são da categoria nos grupos prioritários de 
vacinação. Como fazem parte de um serviço 
essencial que não parou um só dia da pan-
demia, os ferroviários não têm opção de fazer 
home-office e mesmo tomando todos os cui-
dados necessários estão diariamente expos-
tos aos riscos de serem contaminados. 
A decisão do Sindicato partiu diante da falta 
de empenho das empresas, que mesmo sa-
bendo que seus serviços fazem parte do setor 
essencial, não se preocuparam em acionar o 
governo para classificar os ferroviários como 
prioridade na imunização. 
De acordo com Informe Técnico divulgado 
pelo Ministério da Infraestrutura, em 18 de 
janeiro de 2021, os ferroviários são parte do 
grupo de prioridade para receber a vacina. 
Além disso, a aprovação e sanção presiden-
cial da lei 10.124/21 autoriza que os estados, 
municípios e setor privado comprem vacinas 
contra a Covid-19 com registro ou autoriza-
ção temporária no Brasil, o que facilita a inclu-

são dos ferroviários no grupo de prioridade. 
Além do governo estadual e das secretarias de 
transportes e de saúde, também receberam o 
ofício todos os deputados estaduais e todas as 
empresas em que os ferroviários são represen-
tados pelo Sindicato da Sorocabana.
FCA/VLI: O Sindicato da Sorocabana enviou 
ofício para a Ferrovia Centro Atlântica (FCA)/
VLI solicitando que os ferroviários sejam colo-
cados como grupo prioritário para a vacinação 
contra o Coronavírus. O pedido foi entregue ao 
diretor-presidente da FCA, Ernesto Pousada, 
que ainda não se posicionou sobre o assunto. 
Rumo: Em ofício enviado ao presidente da 
Rumo, João Alberto Fernandez de Abreu, o 
Sindicato esclarece os pontos mais impor-
tantes acerca da vacinação dos ferroviários e 
solicita que sejam tomadas providências afim 
de assegurar a saúde e o bem-estar dos fun-
cionários, o que acarreta na manutenção dos 
serviços, uma vez que tendo os ferroviários 
vacinados, o risco de um surto diminui.
VLT: também solicitamos, por meio de ofício, 
que a empresa BR Mobilidade, responsável 
pelo VLT na Baixada Santista, atue junto com o 

governo estadual paulista para que os ferrovi-
ários sejam vacinados com prioridade contra 
a Covid-19. O ofício foi entregue ao diretor da 
BR Mobilidade, Alceu Cremonesi Junior, mas 
ainda não houve retorno. 
CPTM: O ofício foi entregue ao governador 
João Doria, ao secretário de saúde, Dr. Jean 
Gorinchteyn, ao secretário de transportes, 
Alexandre Baldy de Sant’anna Braga, e ao pre-
sidente da CPTM, Pedro Togon Moro.
Números escondidos: O Sindicato solicitou 
os números atualizados de funcionários da 
CPTM infectados com o Coronavírus, bem 
como o número de óbitos na categoria por 
conta da doença, mas não teve resposta. O 
pedido foi feito mais de uma vez, mas parece 
que a Companhia não quer divulgar os dados.
Outras ações: Durante a pandemia o Sindi-
cato distribuiu máscaras para os seus associa-
dos e também prestou auxílio jurídico aos fer-
roviários do grupo de risco, quando a CPTM 
exigiu que todos retornassem ao trabalho. Foi 
por meio da ação do Sindicato que esses fun-
cionários puderam continuar afastados até 
que recebam as doses da vacina.

SÃO PAULO, O ESTADO QUE NÃO PAROU! SINDICATO EXIGE 
FERROVIÁRIOS NO GRUPO PRIORITÁRIO DE VACINAÇÃO

#LUTO#LUTO
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CPTM

A CPTM encaminhou correspondência solici-
tando reunião com os Sindicatos querendo 
renegociar novas datas para o pagamento do 
Programa de Participação nos Resultados de 
2020, já negociado e assinado. 
Os Sindicatos já negaram a alteração da data 
e enviaram resposta à empresa: 
“Considerando que a categoria aprovou o 
Acordo Coletivo específico para o PPR 2020, 
assinado entre as partes, onde houve o com-
prometimento de todos os empregados para 
o atingimento de metas, para fins de recebi-
mento da primeira parcela em 31/03/2021 e 
segunda parcela em 30/06/2021, tendo como 
líquido e certo o recebimento dos valores 
apurados nos termos do divulgado pela pró-
pria CPTM e previstos na prévia orçamentária 
da empresa.
Ressalte-se, também, que a categoria vem 
passando por sérias dificuldades, atingindo 
inclusive seus familiares, em decorrência dos 
efeitos da Pandemia do Covid-19, razão pela 
qual esta Entidade Sindical não vê condições 
de negociar qualquer alteração do instru-
mento pactuado, inclusive lembrando que a 
CPTM se negou em conceder reajuste salarial 
na data-base de 01 de março de 2.020, o que 

se repetiu em 2.021, obrigando a propositura 
de Dissídio Coletivo.
Apesar de toda situação caótica laboral que a 
categoria vem enfrentando há mais de um ano, 
em momento algum deixou de cumprir com 
suas obrigações, mesmo com falta de condi-
ções essenciais de plena segurança, razão pela 
qual tem ocorrido vários contágios e óbitos.
Em razão do exposto, vê desnecessária e im-
produtiva a realização da reunião, lembrando 
que a CPTM não cumpriu com os prazos esta-
belecidos no Acordo assinado, especialmen-

te no que tange ao cumprimento do paga-
mento da primeira parcela que venceu no dia 
31/03/2021, serão tomadas as providências 
cabíveis e necessárias”.
O Sindicato não abrirá mão dos direitos dos 
ferroviários e vai continuar lutando para todos 
os acordos sejam cumpridos. Foi marcada As-
sembleia para o dia 12/04, horário a ser de-
finido e divulgado via edital, para debater e 
deliberar sobre uma CHAMADA DE GREVE 
diante do desrespeito da CPTM com os fun-
cionários.

CPTM DÁ CALOTE EM FERROVIÁRIOS EM PLENA PANDEMIA

O Sindicato iniciou em março as negociações do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) referente ao exer-
cício 2021/2022. A primeira reunião foi realizada em 
3 de março de 2021, levando em consideração os 
pontos da Pauta de Reivindicações definida em as-
sembleia realizada em janeiro e enviada à empresa. 
Por se tratar de planejamento, a reunião foi realizada 
de forma presencial com apenas dois representantes 
de cada entidade, obedecendo todas as normas de 
segurança estabelecidas pela Organização Mundial 
da Saúde, mantendo o distanciamento, exigindo o 
uso de máscara e fornecendo álcool gel para todos. 
Ficou definida como data base o dia 01 de março de 
2022. As demais reuniões foram suspensas até o mo-
mento devido a pandemia do Coronavírus, isso por-
que, apesar de online, os representantes da empresa 
participam das reuniões no mesmo ambiente e, por-
tanto, durante essa fase emergencial decretada pelo 
governo paulista, não podem estar no escritório.

SINDICATO INICIA NEGOCIAÇÕES 
DA ACT 2021/2022 Aconteceu no dia 04 de março audiência por videoconferência com 

o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) sobre o processo do Dissídio 
Coletivo referente ao reajuste salarial e Cláusulas Econômicas – data 
base março de 2020, conforme aprovado em Assembleia realizada em 
dezembro. 
Durante a audiência foram unificados os processos de Dissidio Coletivo 
do Sindicato dos Ferroviários de São Paulo e Sindicato dos Engenheiros 
que também fez sua assembleia em dezembro. 
A CPTM insistiu no reajuste zero, no entanto, o Sindicato não aceitou 
e entrou com processo de Dissidio Coletivo de Natureza Econômica, 
diante disso, o Acordo Coletivo 2020/2021 foi assinado parcialmente, 
incluindo o PPR 2020.
A Justiça apresentou proposta conciliatória com aplicação do índice 
de correção salarial de 3,88% que também incidirá no piso salarial e 
demais clausulas de natureza econômica. Por sugestão do Ministério 
Público do Trabalho, foram concedidos 10 dias úteis para a CPTM se 
manifestar, terminados, a empresa insistiu no reajuste 0. O Sindicato 
teve outros 10 dias úteis para se manifestar e não aceitou a posição da 
CPTM e agora aguarda julgamento. Surgindo novas notícias, o Sindica-
to vai informar seus associados.

REAJUSTE ACT 2020/2021



7SorocabanoEsta é uma publicação do Sindicato da Sorocabana | Março de 2021 | Publicação 255

RUMO ALL

RUMO SEGUE COLOCANDO A VIDA 
DOS FUNCIONÁRIOS EM RISCO
Mais uma vez a Rumo coloca em risco a vida 
dos funcionários da empresa, dessa vez os 
rondantes, responsáveis pelas rondas nos 
trens, é que estão em perigo, isso porque 
eles circulam por mais de 10km sozinhos, 
com bolsas e mochilas que pesam mais de 
10kg e sem nenhuma ajuda. Além disso, os 
funcionários ficam expostos à animais selva-
gens, como onças, por exemplo. Já houve, 
inclusive, a morte de um funcionário. 
Outro ponto importante na segurança dos 
funcionários é a falta de investimento e de 
manutenção nos trens. A empresa desativou 
o Posto de Manutenção de Vagões (PMV) 
de Piratininga e também a manutenção dos 
trens e paradas, o que resulta em risco sério 
de acidentes. 
Além da falta de manutenção, o fato de exi-

gir que os funcionários circulem entre os va-
gões dos trens em movimento também faz 
parte do pacote de risco da Rumo. A empre-
sa tem determinado que os maquinistas e 
outros funcionários circulem entre os vagões 
tanto de trens carregados, quanto vazios em 
movimento, o que não é recomendado em 
nenhuma situação. 
Negociações 2021: A pauta com as reivin-
dicações para o Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) 2021/2022 já foi entregue à empresa e 
as reuniões de negociação serão marcadas 
assim que a fase emergencial acabar. 
PPR 2020: Por conta da ação do sindicato, 
foi garantido o pagamento do Programa de 
Participação nos Resultados (PPR) 2020.
Descumprimento de Acordo: Mesmo ten-
do assinado acordo em que se compromete 

a cumprir a carga horária máxima dos fun-
cionários, a Rumo descumpriu sua palavra 
e tem aumentado as horas de trabalho dos 
maquinistas. 
A empresa abdicou da escala organizada e 
diminuiu o descanso dos trabalhadores. 
Além disso, com a falta de organização da 
escala, as salas de descanso ficam sempre 
lotadas, o que atrapalha o descanso dos 
maquinistas. Inclusive, quando os mesmos 
chegam para descansar e a sala está cheia, 
eles voltam a trabalhar, mas o ponto não é 
reposto, fazendo com que os maquinistas 
percam horas de trabalho na folha de ponto, 
não recebendo por elas. 
O Sindicato acompanha essa situação e está 
tomando as devidas providências para que a 
Rumo cumpra com suas obrigações.
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FCA 

SINDICATO CONQUISTA VITÓRIAS, MAS FERROVIÁRIOS 
CONTINUAM SOFRENDO COM DESCASO DA FCA
Mais uma vez a empresa FCA desrespeitou 
os direitos dos seus funcionários e, somente 
por meio de ação do Sindicato da Sorocaba-
na, assinou termo de garantia de pagamento 
da Participação nos Lucros e Resultados 
de 2020. O acordo já havia sido assinado e 
programado para pagamento. No entanto, a 
FCA tentou voltar atrás, o que não conseguiu 
devido à rápida atuação do Sindicato junto 
ao Ministério Público do Trabalho. 
Diante do trabalho do Sindicato, fica garanti-
do o pagamento com pena de multa em caso 
de descumprimento por parte da empresa. 
Descumprimento de acordo: Falta de 
cumprimento de acordos não é novidade na 
FCA. A empresa simplesmente ignorou acor-
do assinado com o Sindicato e o Ministério 
Público do Trabalho de Santos, que previa a 
manutenção correta da jornada de trabalho 
dos maquinistas. 
Mesmo tendo concordado com o proposto, 
a FCA voltou a aumentar as horas da jorna-
da, causando prejuízos financeiros e sociais. 
O Sindicato já tomou providências e acom-
panha o caso de perto.
Processo Eleitoral da CIPA: O Sindicato 
entrou com ação no Ministério Público de 
Santos solicitando acompanhamento e 
ações necessárias em relação à eleição da 
CIPA ocorrida no último ano. Questiona-

mentos a respeito do processo de votação 
já haviam sido encaminhados à empre-
sa. Foram solicitadas explicações sobre a 
transparência e lisura do procedimento, 
uma vez que alguns pontos estavam em 
discordância com a importância da eleição 
da CIPA. Diante da negativa de respostas, o 
Sindicato solicitou ao MP que acompanhe 
o processo e tome as medidas necessárias 
para que o pleito seja o mais transparente 
possível. Vale ressaltar que o Sindicato da 
Sorocabana não está questionando o re-
sultado da eleição, mas sim o processo que 

apresentou falhas e não foi corrigido. 
ACT: O Sindicato acionou a empresa para 
que compareça às reuniões de acompanha-
mento das solicitações e negociações do ACT 
2020. A falta de resposta ou comparecimento 
da empresa nas reuniões pode acarretar em 
ação no Ministério Público do Trabalho por 
parte do Sindicato em razão de preservar e 
proteger os direitos dos ferroviários.  
Vacinação: O Sindicato enviou oficio à FCA 
solicitando que os ferroviários sejam incluí-
dos no grupo prioritário de vacinação. Mais 
informações na matéria de capa.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS
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VALEC

FERROVIÁRIO DO MÊS

Nascido em Capivari, mas crescido em Cân-
dido Mota, Oswaldo Batista Silva Andrade 
passou a infância e a adolescência ouvindo 
o apito da maria-fumaça, que passava perto 
de sua casa, e que o fez se apaixonar ainda 
novo pelas ferrovias. Ele sabia o número das 
locomotivas antes mesmo que elas chegas-
sem na estação e esperava pelos trens de 
passageiros, chamados na época de Ouro 
Verde, para se oferecer em levar as malas dos 
viajantes até o hotel.
Aos 16 anos Oswaldo começou a frequentar 
o Curso de Formação em Transporte, viajava 
dia sim, dia não, para Assis a fim de se formar. 
E foi o que aconteceu. Ele passou, então, a 
fazer parte do grupo de trabalhadores da 
ferrovia, começando como telegrafista na 
cidade de Quatá e posteriormente em Caiuá. 
Nesta estação havia uma caixa d’água para 
abastecer as locomotivas, que foi motivo 

para um ‘gancho’ em Oswaldo. “Certa vez um 
trem de passageiros parou para abastecer 
e o maquinista, que era muito meu amigo, 
veio conversar comigo. Terminado o tempo, 
ele saiu apressado e eu esqueci de entregar 
o Staff. Chegando em Presidente Epitácio, o 
telegrafista desta estação avisou ao movi-
mento em Assis, o que me rendeu 30 dias de 
gancho. Como na época se ganhava muito 
pouco, precisei recorrer ao Sindicato para 
comprar mantimentos em seu armazém, se-
não morreria de fome. Sou muito grato ao 
Sindicato”, conta.
Oswaldo foi transferido para Presidente Al-
tino, onde trabalhou até se aposentar. Atu-
almente, às vésperas de completar 95 anos, 
mora em Botucatu, onde lembra com carinho 
da ferrovia. “Até hoje me emociono quando 
lembro da Estrada de Ferro Sorocabana, é 
parte muito importante da minha vida.”

AMOR E DEDICAÇÃO À FERROVIA

Se valendo de um decreto do governo fede-
ral que desqualifica o trabalho das entidades 
sindicais em relação aos Acordos Coletivos 
de Trabalho que protegem os trabalhadores, 
a Valec está fugindo das negociações do ACT 
2021/2022. Está aí um procedimento recor-
rente da empresa, que também tentou se 
furtar das negociações no ano passado. 
Vale lembrar que a Constituição defende e 
permite o trabalho das entidades sindicais 
como representantes dos trabalhadores que 
as escolherem, bem como para acordos de 
categorias específicas. Sendo assim, qualquer 
manobra da Valec no sentido de desqualificar 
os Sindicatos é inconstitucional.
Outro ponto importante a ser destacado 
é o fato de que, mesmo tendo concorda-
do e assinado o ACT 2019/2020, a Valec 

não cumpriu o combinado, deixando de 
entregar itens importantes aos funcioná-
rios. Exemplo: a mudança de fornecedor da 
cesta básica, o que alterou a quantidade e 
a qualidade dos produtos, sem informar os 

funcionários e sem aprovação em acordo 
coletivo.
O Sindicato segue acompanhando a situ-
ação dos funcionários da Valec e, surgindo 
novidades, informará aos seus associados.

GOVERNO FEDERAL DESRESPEITA A CONSTITUIÇÃO E TENTA 
DAR GOLPE NAS ENTIDADES SINDICAIS
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JURÍDICO

SAÚDE

IDOSOS NA PANDEMIA: COMO CUIDAR DA SAÚDE MENTAL
A pandemia completou um ano e os cuidados 
com o Coronavírus são mais importantes do 
que nunca. Em sua pior fase no Brasil, um dos 
grandes desafios desse período é a manuten-
ção da saúde mental dos idosos, todos muito 
impactados pelo isolamento social. 
A falta de contato físico com a família e a pri-
vação da liberdade e independência para re-
alizar tarefas simples do dia a dia, como ir ao 
mercado, contribuem com maior risco à saúde 
mental de qualquer pessoa, principalmente 
dos idosos. 
É importante lembrar que isolamento social 
não é nem deve significar isolamento emo-
cional. Idosos sozinhos em casa e distantes 
da família ou em casas de repouso precisam 
ter contato humano, seja por telefonemas ou 
videochamadas. Eles precisam sentir-se acolhi-
dos, amados e assistidos.

Confira dicas para ajudar na saúde mental 
dos idosos durante o isolamento social: 

Permanecer em contato com amigos e fa-
miliares, respeitando o distanciamento e o 
uso de máscaras de proteção. Caso o idoso 
manuseie bem celulares, tablets ou com-
putadores, os encontros também podem 
acontecer no ambiente virtual

Praticar exercícios físicos, como caminha-
das pelo quintal ou em volta da quadra

Ter rotina bem estruturada, como acordar 
e dormir diariamente no mesmo horário, 
realizar todas as refeições e não passar o dia 
inteiro de pijama

Tomar banho de sol de 10 a 15 minutos por dia

Testar novos (ou retomar antigos) hobbies, 
como bordado, costura e jardinagem

SINDICATO GARANTE AFASTAMENTO DO TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO DE RISCO
Durante a pandemia da Covid-19, a CPTM so-
licitou que ferroviários do grupo de risco re-
tornassem ao trabalho, uma vez que o trans-
porte público é considerado essencial para o 
país. A empresa entendeu que todos deviam 
estar à disposição para prestar os serviços ne-
cessários. 
Os associados do grupo de risco que procu-
raram auxílio jurídico no Sindicato obtiveram 
êxito em suas solicitações e continuam afas-
tados até que recebam as duas doses da vaci-
na contra o Coronavírus. 
A decisão judicial em caráter definitivo veio 
por meio de ação protocolada pelo Sindicato, 
solicitando que os trabalhadores que fazem 
parte do grupo de risco continuem afastados 
até que estejam em segurança para retornar 
às suas funções. Todos os que confiaram no 
Sindicato estão afastados.
Inclusão no grupo prioritário: O Sindicato 

solicitou ao governo estadual, mais uma vez, 
que os ferroviários sejam incluídos no grupo 
prioritário de vacinação contra a Covid-19. 
Afinal, eles fazem parte dos serviços essen-

ciais, que não podem parar de maneira al-
guma. Caso não haja resposta positiva, o Sin-
dicato não descarta reivindicar a vacinação 
judicialmente.
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APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS 
RECEBEM REAJUSTE 
SALARIAL

Nossa categoria é a única que nos 
últimos anos obteve reajuste salarial 
para aposentados e pensionistas, 
isso porque o trabalho do Sindica-
to não para e nós estamos sempre 
lutando em prol dos ferroviários, se-
jam os da ativa, sejam os que já doa-
ram seu tempo à ferrovia.

O Sindicato é a última fronteira 
de defesa dos ferroviários!

CRUZADINHA E CALENDÁRIO

RESPOSTAS NA 
HORIZONTAL:
1-MAGMATICO; 
3-INTERURBANO; 
4-INVLUNTÁRIO; 

7-PROVINDO; 
10-MALAIO;
15-EÓLICO; 
16-ESTRÓFICO; 
17-IMPRESSO; 

18-DESABITADO; 
19-SEPARATIVO; 
20-INATO.

RESPOSTAS NA VERTICAL:
2-INSEPULTO; 
5-INCLUSIVO; 
6-LITOGRÁFICO; 
8-PREDETERMINADO; 

9-INEXPRESSIVO; 
11-INTERPARTIDÁRIO; 
12-DESPREOCUPADO; 
13-IMPATRIÓTICO; 
14-MONOTEÍSTA.

CALENDÁRIO PREVIDENCIÁRIO 2021
PARA BENEFÍCIOS DE ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO

Final MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21

1 25/mar 26/abr 25/mai 24/jun

2 26/mar 27/abr 26/mai 25/jun

3 29/mar 28/abr 27/mai 28/jun

4 30/mar 29/abr 28/mai 29/jun

5 31/mar 30/abr 31/mai 30/jun

6 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul

7 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul

8 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul

9 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul

0 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul

PARA BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO

Final MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21

1 e 6 01/abr 03/mai 01/jun 01/jul

2 e 7 05/abr 04/mai 02/jun 02/jul

3 e 8 06/abr 05/mai 04/jun 05/jul

4 e 9 07/abr 06/mai 07/jun 06/jul

5 e 0 08/abr 07/mai 08/jun 07/jul

HORIZONTAIS
1. QUE SE REFERE AO MAGMA
3. QUE SE REALIZA ENTRE CIDADES COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE DUAS 
CIDADES
4. QUE NÃO É VOLUNTÁRIO, CONTRÁRIO À VONTADE OU INDEPENDENTE DELA
7. QUE PROVEIO
10. QUE SE REFERE À MALÁSIA (ÁSIA) NATURAL OU HABITANTE DA MALÁSIA
15. QUE SE REFERE À EÓLIA (GRÉCIA ANTIGA) HABITANTE OU NATURAL DA 
EÓLIA
16. QUE SE REFERE A ESTROFE, CONTÉM ESTROFES OU CONSISTE EM ESTROFES
17. QUE SE IMPRIMIU OBRA DE TIPOGRAFIA
18. QUE NÃO É HABITADO
19. QUE PODE SEPARAR
20. QUE NASCEU COM O INDIVÍDUO

VERTICAIS
2. QUE NÃO É SEPULTO, NÃO SEPULTADO
5. QUE INCLUI, ABRANGE, COMPREENDE
6. QUE SE REFERE À LITOGRAFIA
8. QUE SE PREDETERMINOU
9. QUE NÃO É EXPRESSIVO
11. QUE SE EFETUA ENTRE PARTIDOS
12. QUE NÃO TEM PREOCUPAÇÕES
13. QUE NÃO TEM OU EM QUE NÃO HÁ PATRIOTISMO
14. QUE SE REFERE AO MONOTEÍSMO S PESSOA SEQUAZ DO MONOTEÍSMO
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