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Meus amigos Ferroviários, todos nós sabe-
mos que dinheiro não é o mais importante 
da vida, mas é preciso lhe dar o justo valor. 
O dinheiro é, sim, fundamental para a nos-
sa existência. Todos precisamos comer, nos 
vestir. E temos contas para pagar: água, luz... 
Cumprir todas as obrigações e honrar os 
compromissos é fundamental para dormir 
tranquilos, certo.
Como empregado, você vende sua força de 
trabalho. Em troca, recebe um salário. Com 
as empresas ocorre o mesmo: de um lado 
há as contas a pagar e de outro estão os 
valores que serão recebidos pela prestação 
dos serviços ou venda de produtos. E assim 
a vida financeira se organiza.
Mas como fazer para organizar as finanças 
quando não se recebe nada (ou pouco) em 
troca do serviço prestado? Esse é o grande 
dilema das entidades sindicais. Nós não 
somos uma empresa. Ou seja, não temos 
lucro, pois o serviço que prestamos não é 
remunerado. 
Após a reforma trabalhista, a receita do Sin-
dicato passou a ser, exclusivamente, a men-
salidade paga pelos Ferroviários filiados. Esse 
é o valor que temos para manter o Sindicato 
funcionando, pagar as contas e ter a melhor 
estrutura possível para atender vocês.
Se a manutenção do Sindicato dependesse 
apenas da vontade, da força de trabalho e 
da dedicação de todos os profissionais que 
trabalham aqui, seriamos, com certeza, o 
Sindicato mais forte do país. Mas, infeliz-
mente, essa não é a realidade.

Por isso, amigos Ferroviários, mais uma vez 
eu estou aqui para falar o quanto sua filiação 
é importante para que possamos continuar 
fazendo o nosso trabalho.
Perder o Sindicato é perder a única ajuda 
que o trabalhador tem para lutar por seus 
direitos. Pensem na última negociação de 
ACT da sua empresa. Ela pode não ter sido 
incrível, mas com certeza seria muito pior 
se o Sindicato não estivesse presente nessa 
luta interminável por melhores condições 
de trabalho para os Ferroviários.
Nesse jornal, vocês têm mais alguns exem-
plos da importância do nosso trabalho, 
como a negociação com FCA-VLI, além de 
outras notícias das ferrovias.

Boa leitura!
Izac de Almeida
Presidente do Sindicato Sorocabana
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NOTAS 

SINDICATO SOROCABANA PARTICIPA DA ELEIÇÃO DO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE OSASCO

ADVOGADOS SINDICAIS COMPARTILHAM EXPERIÊNCIAS EM CONGRESSO

SEMINÁRIO DISCUTE SITUAÇÃO DAS FERROVIAS E REFORMA TRABALHISTA PELO MUNDO

RUMO ALL TEM A CONCESSÃO DA MALHA SUL ESTENDIDA ATÉ 2058

O Sindicato Sorocabana par-
ticipou do seminário organi-
zado pela Federação Interna-
cional dos Trabalhadores em 
Transporte, no Rio de Janeiro. 
Durante o evento, foi discutida 
a situação do sistema ferroviá-
rio de transporte no Brasil e no 
mundo, fazendo um paralelo 
entre as realidades.
A reforma trabalhista também 

foi pauta do encontro. Foram 
apresentadas informações re-
levantes de países europeus 
que já passaram por reformas 
semelhantes. E a experiência 
que eles tiveram reafirma a 
posição contrária do Sindi-
cato frente a essa mudança:  
identificou-se aumento da de-
sigualdade e piora na vida dos 
trabalhadores no pós-reforma.

A concessão da Rumo ALL para 
exploração da Malha Sul termi-
naria em 2028, mas a Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) aprovou anteci-

padamente a prorrogação do 
prazo por mais 30 anos.
Para a extensão da concessão, 
a empresa comprometeu-se a 
investir R$ 4,7 bilhões na ferro-

via e todo esse valor deve ser 
investido no próprio trecho. A 
antecipação é uma forma de 
a Rumo abater o investimento 
necessário no ativo.

A Malha Sul corresponde ao tre-
cho de Santa Fé do Sul (SP), na 
divisa com Mato Grosso do Sul, 
até o Porto de Santos, no litoral 
paulista.

O Sindicato Sorocabana está 
sempre presente e próximo 
das demais entidades sindicais 
de Osasco e Grande São Paulo, 
se posicionando como parte 
importante da luta pelos traba-
lhadores. Na eleição do Sindica-
to dos Comerciários de Osasco, 
que possui em sua base cerca de 

70 mil trabalhadores, o nosso di-
retor Evângelos Loucas (Grego) 
foi fiscal de mesa escrutinadora.
A chapa 1 foi eleita. O Sindicato 
Sorocabana deseja um exce-
lente mandato e já se coloca à 
disposição para que, juntas, as 
entidades possam ajudar ainda 
mais os trabalhadores.

A Associação Brasileira de Ad-
vogados e Advogadas Sindicais 
realizou um congresso interna-
cional de ciência do trabalho, 
ambiente, direito e saúde. O Sin-
dicato Sorocabana participou 
do evento para receber e com-
partilhar experiências.
Estavam presentes representan-
tes das associações colombiana 
e também canadense de advo-
gados sindicais. Eles apresenta-
ram a situação em seus países. 
E, acreditem, preocupações exis-

tem em todos os lugares. Com as 
declarações do exterior, ficaram 
claras as desigualdades entre as 
Américas do Sul e do Norte. 
Uma das maiores inquietações 
refere-se à globalização, que 
dificulta o trabalho dos advoga-
dos, uma vez que a mesma em-
presa pode estar em diversos 
países. O Sindicato Sorocabana 
abordou no congresso a preo-
cupação com as concessões e a 
terceirização no país, em espe-
cial na CPTM.
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ESPECIAL

QUEM FARÁ A SEGURANÇA DOS SEGURANÇAS DA CPTM?

SINDICATO SOROCABANA CADA VEZ MAIS PRESENTE NA SOCIEDADE

A rede de televisão SBT fez reportagem de-
nunciando o tráfico de drogas dentro das es-
tações da CPTM, com foco principal na linha 
8, na estação Miguel Costa. O canal divulgou 
um problema sério. O que não poderia imagi-
nar é que estaria criando outro problema, só 
que para os seguranças da estação.
Primeiro: a ação da Polícia incluiu policiais “dis-
farçados” de ferroviários da manutenção. As-
sim, agora para os bandidos qualquer pessoa 
pode ser um policial. Antes os trabalhadores 
conseguiam circular “tranquilamente”; agora 
não podem mais. 
Segundo: o muro da estação: de um lado é 
matagal e do outro uma comunidade que, 
infelizmente, é dominada pelo tráfico. Os cri-
minosos fizeram buracos ao longo do muro. 
Com a denúncia, a CPTM mandou os funcio-
nários fecharem os buracos. Obviamente, eles 
foram recebidos a tiros.
Terceiro e mais preocupante aspecto: a atitu-
de tomada pela CPTM para realizar esse tra-
balho. Seguranças de outras estações foram 
deslocados para o local, sendo que essa equi-
pe fica 24h em uma base criada em um trem 

O Sindicato Sorocabana entende que a situ-
ação do país como um todo interfere na vida 
da categoria que representa, e também vê 
a participação e a parceria com outras enti-
dades sindicais como importantes fontes de 
informações e de fortalecimento da classe. 
Por isso, está presente e atuante nas regiões 
onde atua. 
O Sindicato é parte do Conselho Sindical da 
Baixada Santista, que reúne entidades de di-
ferentes categorias da região. A partir dessa 
presença ativa, foi convidado a participar da 
reunião da Associação Nacional dos Magistra-
dos da Justiça do Trabalho (Anamatra).
Participaram da reunião representantes de 
diversas entidades sindicais. O Sorocabana foi 
representado pelo diretor Cícero Amaro, jun-
tamente com a vice-presidente da Anamatra, 

Após denúncia de tráfico de drogas, seguranças da CPTM são expostos ao perigo

Entidade faz parte do Conselho Sindical da Baixada Santista

antigo, no meio do trecho, que foi apelidada 
de caveirão. Ou seja, um grupo de seguranças 
no meio de uma área dominada pelo crime. 
Esses seguranças ficam sempre na mira, in-
clusive no seu deslocamento. O segurança 
vai a pé, sem uniforme e desarmado até essa 
base móvel. Se alguém resolver invadir a linha 
a circulação fica comprometida. O trabalho 
de segurança feito pelos ferroviários se torna 
mais perigoso, principalmente pela falta de 
equipamentos adequados. 

“Os trabalhadores, seus amigos e familiares es-
tão vivendo com medo, pois se arriscam muito 
e não têm nenhum respaldo. Que segurança 
tem a esposa que o seu marido Ferroviário 
retornará para casa no final do dia?  É preciso 
resolver o problema. Colocar o trabalhador na 
linha de tiro não é a solução”, ressalta Evânge-
los Loucas (Grego), diretor do Sindicato.
O Sindicato Sorocabana já está lutando em 
defesa dos Ferroviários e apresentou a de-
núncia ao Ministério do Trabalho.

Noemia Aparecida Garcia Porto, colocando 
em discussão temas importantes, como o tra-
balho artístico infantil.
Na parte sindical, a Anamatra apresentou 
proposta contra as ações antissindicais, que 
foram chanceladas com a reforma trabalhista, 

desde o final de 2017. O objetivo é que todos 
os Sindicatos contribuam e criem, juntos, pro-
jeto de lei para ser apresentado ao Congres-
so Nacional. A proposta central é defender a 
manutenção da atuação das entidades, que é 
um direito do trabalhador.
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A FCA-VLI apresentou proposta indecorosa 
aos Ferroviários e a resposta das assembleias 
do Sindicato Sorocabana foi um contunden-
te NÃO! dado pela grande maioria dos pre-
sentes. Sendo assim, o Sindicato e a empresa 
não têm acordo. 
Desde o início, as negociações caminhavam 
para um impasse, pois a empresa tentou (e 
ainda tenta) impor sua vontade em benefício 
próprio, tendo como respaldo a reforma tra-
balhista. Se, antes, quando as leis trabalhistas 
realmente visavam proteger os trabalhadores, 
as empresas ferroviárias já tentavam de todas 
as maneiras ludibriar, enganar e impor-se, 
sem essa segurança jurídica a briga ficou mais 
difícil ainda – o que já era esperado.

A surpresa ficou para a FCA-VLI, que certa-
mente não esperava que a categoria, mesmo 
com tantos problemas, se manteria unida na 
luta por seus direitos. Um exemplo: eles que-
riam negociar o banco de horas, algo que não 
estava no ACT. Os Ferroviários não aceitaram 
negociar. Mesmo assim, a empresa incluiu 
esse tema na proposta. Isso é uma clara de-
monstração de que a ferrovia vê o trabalha-
dor como fraco e desunido.
Eles contavam que a categoria acabaria ce-
dendo, o que não aconteceu. E isso é simples 
de explicar, pois os Ferroviários da FCA-VLI 
recebem os piores salários da categoria de 
todo país e sofrem com ameaças de gestores, 
que transmitem informações mentirosas para 

criar problemas, demonstrando a postura tru-
culenta, que é costumeira.
Os Ferroviários têm jornadas extenuantes 
e trabalham sem segurança. Frente a tudo 
isso, como alguém pode acreditar quando a 
empresa tenta convencer a todos que tudo 
o que ela faz é para o bem dos seus funcio-
nários? Como aceitar uma proposta que ultra-
passa os limites do razoável?
A FCA-VLI não quer escutar o trabalhador. É 
aí que entre o Sindicato. A entidade existe 
para gritar até a empresa ouvir. Não existe 
forma de garantir os direitos sem lutar por 
eles e os Ferroviários da FCA-VLI e o Sindi-
cato Sorocabana demonstraram que estão 
prontos para a briga.

MATÉRIA DE CAPA

5

NÃO! 
ESTA É A RESPOSTA DOS FERROVIÁRIOS À PROPOSTA DA FCA-VLI
Categoria na luta por seus direitos. Juntos somos mais fortes!

O NÃO DA CATEGORIA À FCA-VLI NÃO É APENAS PARA A PROPOSTA QUE FERE O DIREITO E A 

DIGNIDADE DO TRABALHADOR. É TAMBÉM PARA A POSTURA DA EMPRESA, PARA AS AÇÕES 

CRIMINOSAS DOS SEUS CHEFETES QUE NÃO CONSEGUEM ENTENDER QUE A COMPANHIA SÓ 

EXISTE PORQUE FOI, É E SEMPRE SERÁ FEITA PELO SUOR DOS FERROVIÁRIOS.”
ROGÉRIO DOS SANTOS, DIRETOR DO SINDICATO
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CPTM

Trabalhadores contaram com a assessoria jurídica do Sindicato para ganhar a ação

JUSTIÇA REPARA ERRO DA CPTM E 
FUNCIONÁRIOS SÃO REINTEGRADOS
Ser demitido é, com certeza, 
uma situação ruim, mas ser dis-
pensado de forma injusta e ar-
bitrária é muito pior. Para repa-
rar esses erros, existe a Justiça. É 
a ela que se deve recorrer para 
reparar erros tão grotescos. Foi 
o que fizeram dois Ferroviários 
demitidos da CPTM. Eles procu-
raram o Sindicado Sorocabana 
e na Justiça conseguiram seus 
empregos de volta.
O primeiro caso de reintegra-
ção ocorreu em junho de 2017. 

A Ferroviária que atuava na 
área da Segurança Operacio-
nal contraiu uma doença por 
conta das atividades desen-
volvidas. Ela foi dispensada e 
procurou o Sindicato para en-
trar com a ação, que foi ganha 
após a perícia comprovar que 
a trabalhadora estava doente 
quando foi mandada embora.
O segundo caso de reintegra-
ção deu-se em julho de 2018, 
em outra ação com o Ferrovi-
ário assistido pelo Sindicato da 

Zona Sorocabana. O emprega-
do é maquinista e foi dispen-
sado sob a alegação de avanço 
de sinal, fato que em outros ca-
sos não mereceu punição com 
o mesmo rigor. 
Na sentença, o juiz entendeu 
que a CPTM feriu o princípio 
constitucional da isonomia 
(igualdade) e reconheceu que 
a dispensa foi excessivamen-
te rigorosa em comparação 
a outros casos semelhantes 
ocorridos. 

Nesses casos, dois fatores fo-
ram determinantes para a vi-
tória: primeiro, o trabalhador 
entender que realmente foi ví-
tima de injustiça; segundo, ele 
resolver lutar por seus direitos. 
Em ambos, o fato de procurar 
ajuda da assessoria jurídica 
do Sindicato foi muito impor-
tante para que os processos 
fossem decididos de forma 
favorável. Afinal, os advogados 
sindicais são especializados na 
área trabalhista.
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RUMO ALL

PPR 2019: A SUTIL DIFERENÇA ENTRE NEGOCIAR E IMPOR

PROBLEMAS COM BANCO DE HORAS DA RUMO ALL

O Sindicato Sorocabana quer negociar; a Rumo ALL quer impor

A Rumo ALL mais uma vez demons-
tra sua falta de respeito com todos 
os Ferroviários. Mas, para azar da 
empresa, o Sindicato Sorocabana e a 
categoria seguem firmes e não desis-
tem da luta, principalmente quando 
o assunto é direito dos trabalhadores. 
A negociação do Programa de Par-
ticipação dos Resultados (PPR), de 
2019, continua caminhando vaga-
rosamente – se é que podemos 
chamar de negociação. Afinal, a em-
presa esperava negociar sozinha. Se 
o objetivo da companhia era vencer 
pelo cansaço, pode desistir. Afinal, 
ninguém tem mais resistência que o 
trabalhador brasileiro.
Na primeira reunião de negociação, 
a Rumo já tinha “definido” diversos 
temas, como os indicadores, os quais  

ela já tinha inclusive falado com a ca-
tegoria, antes mesmo de sentar com 
o Sindicato. Essa atitude já mostrava 
que o PPR não era o assunto preferi-
do da empresa para conversar. 
Na reunião seguinte, a empresa se 
comprometeu a trazer as respostas 
para todos os questionamentos fei-
tos no encontro anterior, para que, a 
partir dessas informações, realmente 
começasse a negociação. Porém, a 
Rumo não apresentou nada.
O impasse continua, com o Sindica-
to Sorocabana e demais Sindicatos 
buscando a negociação e a Rumo 
ALL tentando a imposição. Nessa 
disputa, a única garantia é que o Sin-
dicato lutará até o fim para oferecer 
o melhor aos trabalhadores que re-
presenta.

Funcionários são coagidos a concordar com a quantidade de horas

Não é de agora que o 
Sindicato Sorocabana 
vem reportando à Rumo 
ALL problemas que os 
funcionários enfrentam 
com o cartão de pon-
to, assim como não é a 
primeira vez que a em-
presa ignora as reclama-
ções e continua usando 
um sistema que não 
atende às necessidades 

e, também, é ilegal.
Desta vez, os Ferroviá-
rios foram coagidos a as-
sinar o banco de horas, 
sem nenhum direito a 
questionar algo que po-
deria estar em desacor-
do, como a quantidade 
de horas extras. Assim, 
fica fácil para a Rumo: 
além de não pagar o 
valor justo pelas horas, 

ainda define quantas 
horas serão pagas, en-
quanto os funcionários 
continuam trabalhando. 
O Sindicato Sorocabana 
não se cansa de denun-
ciar e fará tudo o que for 
possível para resolver 
essa questão. Já pas-
sou da hora de a Rumo 
ALL parar de brincar de 
Deus!
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FCA

DIRETOR DO SINDICATO É ELEITO PARA A CIPA

A categoria Ferroviária pre-
cisa se fortalecer cada vez 
mais, pois os empregadores 
estão mais ferozes no que 
diz respeito a negar e retirar 
direitos dos trabalhadores. O 
Sindicato surge como uma 
grande pedra no sapato das 
empresas. Por isso, elas bus-
cam sempre enfraquecer as 
entidades em suas bases. 
Mas, o Sindicato é feito por 

Ferroviários. E, todos são 
trabalhadores, que não se 
deixam abater frente às di-
ficuldades e que buscam 
seus sonhos, pois acreditam 
que podem ajudar a fazer a 
diferença.
Esse é o pensamento de Jar-
lei Marques, que faz parte 
da categoria da FCA. Como 
diretor do Sindicato, Jarlei 
passou por diversos proble-

mas, tendo seu emprego na 
corda bamba por diversas 
vezes. Mas ele se manteve 
firme no trabalho e na sua 
missão sindical. Agora ele foi 
eleito para a Comissão Inter-
na de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA).
Nessa posição, ele pode rea-
lizar com tranquilidade o seu 
trabalho e também ajudar 
ainda mais os seus colegas.

Jarlei Marques tem como prioridade zelar pela segurança dos colegas

VALEC

VALEC PRORROGA VIGÊNCIA DO ACT 2017/2018
A negociação entre a Federação Na-
cional dos Trabalhadores Ferroviá-
rios, da qual o Sindicato Sorocabana 
faz parte, com a Valec parecia cami-
nhar bem: duas reuniões foram rea-
lizadas e as partes seguiam para um 
entendimento.
A próxima reunião para voltar a falar 
no assunto estava agendada para o 
dia 27 de setembro, porém a Valec 
suspendeu a reunião, que ainda não 
tem uma nova data. A ferrovia tam-
bém resolveu prorrogar a vigência 
do Acordo Coletivo de Trabalho de 
2017/2018 para 31 de outubro de 
2018, esperando ter a negociação 
finalizada até essa data.

Negociação que avançava bem agora está estagnada

EU QUERO AGRADECER A CONFIANÇA DOS MEUS COLEGAS. MAIS UMA VEZ FICA 

COMPROVADO QUE JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. PROMETO CONTINUAR FAZENDO O 

MEU MELHOR TANTO PARA O NOSSO TRABALHO COMO PARA NOSSA SEGURANÇA.”
JARLEI MARQUES, DIRETOR DO SINDICATO
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VLT BAIXADA

FERROVIÁRIA DO MÊS

Juracy Diva Lopes, Ferroviária há 63 anos

UMA HISTÓRIA ESCRITA SOBRE OS TRILHOS
No dia 5 de dezembro de 1955, 
começou uma história de carinho, 
dedicação e sonhos. Nesse dia, Ju-
racy Diva Lopes iniciou o seu tra-
balho como Ferroviária. E lá se vão 
63 anos de ferrovia. Ela conseguiu 
o emprego após a indicação de 
um amigo da família, passou em 
todos os testes exigidos e com 20 
anos de idade ingressou como di-
gitadora da antiga Estrada de Ferro 
Sorocabana.
Jura, como é conhecida, é um ver-
dadeiro arquivo vivo da história do 
transporte de passageiros sobre 
trilhos na cidade de São Paulo. Du-
rante o seu tempo de Ferroviária, 
ela vivenciou grandes transforma-
ções, como a Estrada Sorocabana 
mudar para Fepasa e, dessa, para a 
atual CPTM.
“Os primeiros trens eram de ma-
deira, pouco confortáveis. Hoje em 

dia está muito melhor. A tecnologia 
ajudou muito. Só tem uma coisa 
que não muda: é a super lotação 
dos vagões”, comenta Jura. 
Atualmente, Jura é diretora do Sin-
dicato Sorocabana e trabalha na 
sede da entidade, em Osasco. Esta 
é mais uma maneira de continuar 
ajudando essa categoria da qual faz 
parte com muita satisfação.
“Tenho muito orgulho de ser Fer-
roviária e da história que construí, 
pois esse trabalho me ajudou a cui-
dar da minha família. Eu adoro trens 
e espero que, um dia, todos valori-
zem e respeitem os ferroviários”.
Todos os dias, Juracy utiliza ônibus, 
metrô e, claro, trem para ir e voltar 
do trabalho. E, para a felicidade de 
todos, não tem planos de parar de 
trabalhar. Para ela, pausa só se for 
para aproveitar a colônia de férias 
de Epitácio, nas férias.

VÍTIMA DO VLT
Mulher foi atropelada pela composição

Os acidentes envolvendo o Veículo Leve sobre Tri-
lhos (VLT) estão cada vez mais frequentes. Desta 
vez, uma idosa foi atropelada pela composição em 
uma travessia de pedestres no trecho entre a ave-
nida Martins Fontes e a rua XV de Novembro, na 
região central de São Vicente.
A moradora foi socorrida e encaminhada ao hospi-
tal mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos. 
Em nota, a BR Mobilidade lamentou o ocorrido e 
informou que a idosa não se atentou ao semáforo 
para pedestres nem ao aviso sonoro da composi-
ção. A empresa comprometeu-se a acompanhar a 
investigação policial.
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JURÍDICO

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PPR
OBRIGAÇÃO OU BONDADE DA EMPRESA?
A sigla PPR define o Programa de Participa-
ção de Resultados, o chamado PPR. Ele nada 
mais é do que uma forma de remunerar es-
trategicamente os trabalhadores com a par-
ticipação nos lucros ou resultados da uma 
empresa. 
É uma ferramenta utilizada por vários em-
pregadores como forma de incentivar o 
crescimento da produtividade das empresas.
Quando bem utilizado, o PPR tem 
consequências positivas para ambos, uma 
vez que melhora os resultados da empresa e 
incentiva os profissionais.

Existe uma lei 10.101 que regulamenta a PPR, 
mas a adesão ao programa não é obrigató-
ria, ficando a cargo das partes negociarem 
por meio de acordos ou convenções coleti-
vas. Uma vez implantado, o PPR ou PLR deve 
abranger todos os trabalhadores indepen-
dentemente do nível hierárquico. 
O PPR pode ter uma variante entre a parti-
cipação nos resultados e a participação nos 
lucros, sendo a primeira vinculada a metas 
e objetivos que independem do lucro da 
empresa. Já na segunda é necessário que a 
empresa tenha lucro no período.

Em resumo, o PPR ou PLR não é obrigação 
do empregador nem um ato de bondade, 
mas sim a divisão do resultado ou lucro com 
os trabalhadores, que são a base para que as 
metas sejam atingidas. Dessa forma, o PPR 
tem uma função estratégica importante, 
pois motiva quem realmente faz o resultado 
acontecer.

PROCESSOS GANHOS
Nº PROCESSO PLEITO Nº AUTORES

1011582-25.2017.8.26.0053 IPC 3

1040499-59.2014.8.26.0053 IPC 4

1052381-18.2014.8.26.0053 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS 6

0236805-56.2009.8.26-0000 URV NA COMPLEMENTAÇÃO 11

SAÚDE

Campanha promove a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama

MULHERES SE CUIDEM!

O câncer de mama é um 
tumor originado pela 
multiplicação de células 
anormais. Dados do Insti-
tuto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da 
Silva (INCA) e do Minis-
tério da Saúde mostram 
que a doença responde 
por 25% dos novos casos 
de câncer por ano nas 
mulheres brasileiras. Em 

2018, estima-se a ocorrên-
cia de 59.700 novos casos  
em todo o país.
Frente a essa realidade, 
cada vez mais a campa-
nha Outubro Rosa ganha 
força. O objetivo é alertar 
as mulheres e a socieda-
de como um todo sobre 
a importância da preven-
ção e do diagnóstico pre-
coce.

CONFIRA AS RECOMENDAÇÕES DO INCA PARA AS MULHERES

OUTUBRO COMEÇA MAIS UMA VEZ COR DE ROSA

FAÇA CONSULTAS 
MÉDICAS 
REGULARMENTE

A PARTIR DOS 40 ANOS, É 
PRECISO FAZER EXAME DE 
MAMOGRAFIA UMA VEZ AO ANO

CONHEÇA O SEU CORPO E SAIBA 
IDENTIFICAR SINAIS DE ANORMALIDADE 
NOS SEIOS (AUTOEXAME)

O DIAGNÓSTICO PRECOCE É 
A PRINCIPAL MEDIDA PARA 
O TRATAMENTO DE SUCESSO

HÁBITOS SAUDÁVEIS CONTRIBUEM 
PARA REDUZIR EM ATÉ 30% OS 
RISCOS DE CÂNCER
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CALENDÁRIO PREVIDENCIÁRIO
PARA BENEFÍCIOS DE ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO

Final Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018

1 24/set 25/out 26/nov 20/nov

2 25/set 26/out 27/nov 21/dez

3 26/set 29/out 28/nov 26/dez

4 27/set 30/out 29/nov 27/dez

5 28/set 31/out 30/nov 28/dez

6 01/out 01/nov 03/dez 02/jan

7 02/out 05/nov 04/dez 03/jan

8 03/out 06/nov 05/dez 04/jan

9 04/out 07/nov 06/dez 07/jan

0 05/out 08/nov 07/dez 08/jan

PARA BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO

Final Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018

1 e 6 01/out 01/nov 03/dez 02/jan

2 e 7 02/out 05/nov 04/dez 03/jan

3 e 8 03/out 06/nov 05/dez 04/jan

4 e 9 04/out 07/nov 06/dez 07/jan jan

5 e 0 05/out 08/nov 07/dez 08/dez

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 Meridional, 2 Equador, 3 Setentrional, 4 Abalançar, 5 Grandes Navegações, 6 Oriental, 7 Bambolim, 8 Andorra, 9 Latina, 
10 Abonançar, 11 Barbicacho, 12 Bagulho, 13 Balido, 14 Sul, 15 Cacatua, 16 Atenas, 17 Abdominalgia, 18 Norte, 19 Cálifa, 20 Rússia.

CRUZADINHA E CALENDÁRIO

HORIZONTAL
1 - Essa parte da Europa é banhada pelo Mar Mediterrâneo.
7 - Sanefa que se sobrepõe a cortinados de portas e janelas.
8 - Pequeno país encravado entre Espanha e França.
9 - Parte da América caracterizada por problemas sociais e econômicos.
11 - Cordão que, por baixo do queixo, segura o chapéu; barbela.
14 - Esta direção também pode ser denominada de meridional.
16 - Capital da Grécia.
17 - Dor no abdome.
19 - Grande número de camelos conduzindo mercadorias.
20 - País que localiza-se nos Continentes Europeu e Asiático.

VERTICAL
2 - Linha imaginária que divide o Globo Terrestre em Hemisférios Norte e Sul.
3 - Nessa parte da Europa predominam a atividade pesqueira e a extração de 
madeira.
4 - Balancear, confrontar a receita com a despesa.
5 - Período onde os europeus se lançaram ao mar a fim de descobrir novas terras.
6 - Esta direção também pode ser denominada de leste.
10 - Aplacar, sossegar, tranqüilizar.
12 - Semente que se acha no centro de certos frutos, como a uva, a pêra, etc.
13 - Grito próprio da ovelha; balir.
15 - Gênero de papagaios brancos ou rosados, com penas eriçadas na cabeça, 
largamente distribuídos nas regiões australianas.
18 - Esta direção também pode ser denominada de setentrional.
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FAÇA JÁ SUA 
RESERVA!
ASSOCIADOS DO SINDICATO 
TÊM CONDIÇÕES ESPECIAIS. 
ESPERAMOS POR VOCÊ E 
SUA FAMÍLIA!

CHEGAMOS NA PRIMAVERA! 
E QUE TAL APROVEITAR A ESTAÇÃO MAIS FLORIDA DO 
ANO CURTINDO A NATUREZA DO INTERIOR PAULISTA?

VISITE A COLÔNIA DE FÉRIAS 
DO SINDICATO SOROCABANA 

EM PRESIDENTE EPITÁCIO.

VOCÊ E SUA FAMÍLIA TERÃO DIAS DE LAZER INCRÍVEL, 
TRANQUILIDADE E CONTATO COM A NATUREZA. 

TUDO ISSO COM TODO O CONFORTO E A SEGURANÇA DA COLÔNIA.

INFORMAÇÕES NO SITE WWW.SOROCABANA.ORG.BR


