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OS TRABALHADORES VENCERAM

Quando todos pensaram que a luta tinha 
acabado, mostramos que não desistimos 
enquanto nossa categoria não tiver o que 
é seu direito. Trabalhamos arduamente 
para entregar um serviço de qualidade, 
nos dedicamos a nossa profissão e garan-
timos que o Estado funcione. Então, é jus-
to que a gente receba o devido respeito. 
Os Ferroviários atuaram durante todos os 
dias da pandemia sem saber sequer se te-
riam kit de segurança sanitária, item obri-
gatório para quem vai a campo, quando 
chegassem aos seus postos de trabalho. E 
muitas vezes não tinham. 
Conquistamos segurança para os Fer-
roviários durante esse período. Garan-
timos judicialmente que quem era do 
grupo de risco permanecesse em tele-

trabalho/home-office até que recebes-
sem as duas doses da vacina. Aliás, esse 
é outro ponto importante; se toda a ca-
tegoria já foi vacinada, é porque nós lu-
tamos por isso. Foi mais uma conquista 
à base de muito trabalho. 
Trabalho, inclusive, é o que mais temos. 
Mostrar coisas óbvias para as empresas, 
como por exemplo que elas dependem 
do nosso trabalho. Às vezes é cansativo. É 
difícil lidar com pessoas que não sabem o 
que acontece a campo, mais difícil ainda é 
fazer essas pessoas entenderem que sem 
os Ferroviários elas não entregam nada 
e que, por isso, elas deviam valorizar um 
pouco mais a categoria que mantém suas 
empresas funcionando. 
Foi e é por meio do trabalho que con-
quistamos reconhecimento e respei-
to, assim que as empresas conseguem 
entender nas reuniões de negociação 
que precisam da gente. Foi pelo traba-
lho bem prestado pelos Ferroviários que 
conquistamos ACTs justos com a maio-
ria das companhias – apenas a FCA se-
gue sem o acordo 2022. 
Continuaremos lutando, cada dia mais 
juntos e fortes para garantir que nossos 
direitos sejam sempre respeitados. 
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NOTAS 

SINDICATO É CONTRA FECHAMENTO DAS BILHETERIAS DA CPTM
A Secretaria de Transportes Metropolitanos 
anunciou que irá fechar as bilheterias de 
algumas estações da CPTM e do Metrô. O 
movimento será gradativo até que todas as 
bilheterias sejam fechadas. De acordo com a 
STM os funcionários que atuam como Agen-
tes Operacionais nas bilheterias serão realo-
cados em novas áreas. 
O Sindicato da Sorocabana é absolutamen-
te contra esse movimento da Secretaria de 
Transportes e entende que o fechamento 
das bilheterias é extremamente prejudicial 
à população. Ter apenas o equipamento 
que emite o QR Code em papel térmico, 
que apaga com pouquíssimo tempo de 

uso, prejudica aqueles que compram mais 
do que um bilhete. Além disso ele também 
gera muitos problemas e a empresa tem 
pouquíssimos técnicos para fazer essa ma-
nutenção e o pior essas máquinas não rece-
bem dinheiro apenas cartão de débito, por 
conta disso já existirá a exclusão de milhares 
de cidadãos que não têm acesso a banco, 
será uma desumanização no atendimento. 
Com essa prática do Governo do Estado em 
curtíssimo tempo serão centenas de postos 
de trabalho extintos. Essa medida trata-se de 
uma exclusão social, aquele que não tem o 
cartão de débito fica excluído de poder uti-
lizar o transporte público de passageiros, o 

que fere diretamente o direito de ir e vir. O 
Governo precisa entender o transporte pú-
blico de passageiros como política pública e 
respeitar os usuários, cidadãos que utilizam 
o transporte público de passageiros.

FAÇA A SUA RESERVA: COLÔNIAS DE FÉRIAS COM VAGAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS 
As colônias de férias de Itanhaém e Suarão 
estão com vagas disponíveis para o feriado 
do Dia das Crianças, em 12 de outubro. Todos 
os espaços seguem as normas sanitárias de 
segurança, fornecem álcool gel e medem a 
temperatura de todos ao chegarem, revezan-
do os ambientes para evitar aglomerações e 
exigindo o uso de máscara por todos os fun-
cionários e clientes. 
Os prédios passaram por reformas e ade-

quações para atender aos visitantes. As ja-
nelas de áreas, como do refeitório, foram 
ampliadas para garantir maior circulação de 
ar e melhor qualidade e segurança na hos-
pedagem de todos. 
Para frequentar as colônias, é necessário fazer 
a reserva antecipadamente, principalmente, 
para manter o controle de pessoas nas unida-
des. Informações e reservas podem ser feitas 
pelo telefone: (11) 3682-9303. 

ASSEMBLEIAS COM 
INATIVOS COMEÇAM EM 
SETEMBRO
As assembleias com os inativos (aposenta-
dos e pensionistas) da Rumo Logística S/A - 
malhas paulista, norte e oeste começam no 
mês de setembro e se estendem até outu-
bro. As reuniões se referem ao aumento sa-
larial com data-base de maio e nos moldes 
da Rumo. A proposta é de 5,45% retroativo 
a maio e 3% a partir de janeiro. 

NOTA DE FALECIMENTO
O Sindicato da Sorocabana lamenta profun-
damente o falecimento de um de seus as-
sociados mais antigos. Senhor Felix Veiga do 
Nascimento, o marinheiro que defendeu os 
ferroviários teve complicações pela Covid-19 

e faleceu no último mês. Em sua participação 
no Jornal Sorocabano, na edição 259, Seu Fe-
lix lembrou do quanto sonhou em ser coman-
dante e como conseguiu chegar a essa fun-
ção. É uma grande perca para os ferroviários. 
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ESPECIAL

EMPRESAS RECONHECEM IMPORTÂNCIA DO 
TRABALHO DOS FERROVIÁRIOS
As empresas demoraram para entender, 
mas com o tempo e a apresentação da ca-
tegoria sobre os resultados conquistados, 
elas perceberam que, sem os trabalhado-
res, não entregam nada. 
Durante reuniões, rodadas de negociação, 
debates e, quando necessário, até protes-
tos, os Ferroviários mostraram que mere-
cem respeito e, principalmente, que os 
seus direitos sejam preservados. 
O enredo das companhias é sempre prati-
camente o mesmo: ‘a crise durante a pan-
demia atrapalhou os planos de aumento 
de salário’. No entanto, reportagens e da-
dos do Portal da Transparência mostram 
que em alguns casos houve até lucro por 
parte dos empregadores, o que não justifi-
ca esse discurso. 
Diante disso, a categoria procurou seus di-
reitos e conquistou. Na maioria dos casos, 
fechamos acordos favoráveis aos Ferroviá-
rios, recebendo aumento real de salário e 
reajuste de cláusulas econômicas. 
Além disso, a manutenção de artigos traba-
lhistas, sempre debatidos nas renovações 
anuais do Acordo Coletivo de Trabalho, tam-
bém foi efetivada. Contudo, o respeito ao 
trabalho dos Ferroviários prevaleceu, incluin-
do o reconhecimento de que a categoria é 

essencial para o funcionamento do estado. 
A Rumo aceitou a proposta dos Ferroviá-
rios depois de algumas horas de reunião e 
negociação. Ao final, a empresa entendeu 
que o pedido era justo e assinou o acor-
do. Já a BR-Mobilidade, que opera o VLT na 
Baixada Santista, a princípio não queria ne-
gociar, mas depois de decisão judicial fa-
vorável à categoria aceitou o acordo rapi-
damente e também já assinou o ACT 2022. 
A CPTM esperou até o último minuto para 
conversar com os Ferroviários. A empresa 
demorou a entender que os Ferroviários 
são fundamentais para o funcionamento 
do sistema, mas acabou aceitando a pro-
posta da categoria e assinando o Acordo 

Coletivo de Trabalho 2022. 
Apenas a FCA ainda não assinou o acordo 
para o próximo ano (veja mais na matéria 
de capa). 
O trabalho continua. A categoria permane-
ce cumprindo suas obrigações, entregan-
do as suas metas e o melhor serviço que 
se pode ter. A luta também segue, sempre 
em busca de reconhecimento e respeito 
para os trabalhadores que arriscam até a 
vida para transportar profissionais da saú-
de e da segurança, além de outros de se-
tores essenciais, para seus postos de traba-
lho e suas casas.  
O Sindicato está sempre junto com os Fer-
roviários trabalhando e lutando por respeito. 
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Única empresa que ainda não assinou o 
Acordo Coletivo de Trabalho 2022, a FCA se-
gue ignorando os direitos dos Ferroviários e 
fazendo tudo sempre do seu jeito – o que 
quase nunca é o certo. Nem sempre o que 
legal é moral.
 As negociações sobre o ACT começaram 
tardiamente devido à conduta da empresa, 
que não fez questão nenhuma de pensar 
nos Ferroviários e resolver o compromisso 
que ocorre todos os anos. 
A pauta com a proposta da categoria foi 
enviada há alguns meses para a FCA, mas 
a primeira reunião aconteceu apenas em 
agosto. E sem acordo. 
Como sempre a FCA/VLI mantem sua postura 
de não negociar e, sim, impor seus interesses 
distorcendo a realidade e impondo ao traba-
lhador ferroviário os custos da produção. 
A FCA/VLI também é alvo de denúncias so-
bre desvio de função de funcionários, pro-
blemas com a carga horária com excesso, 
questionamentos com referência a Pontos 

cortados, falta da hora de descanso e horas 
extras além do permitido por lei são alguns 
itens da extensa lista de problemas com as 
horas de trabalho dos funcionários da FCA/
VLI. As reclamações envolvem horas ininter-
ruptas de trabalho, suspensão ou troca de 
escala de última hora, além de não cumpri-
mento da hora de descanso. 
A política de fazer mais com Menos reflete 
sobre os profissionais que são exauridos em 
seus vencimentos e por consequência dos 
abusos em sua saúde e vida com a família.
A Negociação do ACT 2021/2022 chega a 
uma condição de desrespeito para com o 
trabalhador em que a empresa além de es-
calonar os profissionais em castas, ou seja, 
um mais importante que o outro, impões 
despesas que em outrora são parte do pla-
no de benefícios para o trabalhador.
Isso não é negociar, isso é impor ao tra-
balhador as custas do processo produtivo 
levando o ferroviário da FCA a um regime 
de servidão achatando ainda mais o poder 

de compra do trabalhador, ou seja, repõem 
parte do prejuízo do ferroviário do período, 
mas direciona ao trabalhador custos que 
vão se sobrepor a reposição inflacionária.
O Sindicato repudia essa postura onde a 
FCA/VLI repassa ao trabalhador aumentan-
do sobre o trabalhador custos do plano de 
saúde e com o absurdo de diminuir a co-
bertura, ou seja, vão pagar mais por menos.
Não bastasse tudo isso não repõem condição 
do tíquete a mais de dois anos além de aumen-
tar a parcela de desconto dos trabalhadores.
Essa proposta da empresa é um dos maiores 
prejuízos causados aos trabalhadores ferro-
viários da FCA/VLI, que além de amargar a 
discriminação de ter o menor salário da fer-
rovia dentro da VLI é também o menor salá-
rio ferroviário de todo PAÍS, até no conjunto 
de vencimentos é a que menor paga.
Não adianta a FCA/VLI dizer que está encer-
rado processo negocial, quem decide isso é 
a categoria e depois da justiça.
Chega de sangrar o ferroviário.

MATÉRIA DE CAPA 

FCA DESRESPEITA A CATEGORIA E NÃO CUMPRE 
SEUS ACORDOS, COMPROMETENDO DIREITOS
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CPTM

FERROVIÁRIOS CUMPREM METAS E GARANTEM 
SERVIÇO DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO
Assim como em todos os anos, os funcioná-
rios da CPTM estão trabalhando com força 
para cumprir as metas e as programações 
previstas nas negociações do ACT 2022. Os 
Ferroviários têm cumprido todas as proje-
ções estabelecidas pela empresa e entregue 
um serviço de qualidade para a população, 
que depende do transporte metropolitano 
para se locomover no estado. Mas isso não 
parecia ser o suficiente para a companhia 
respeitar os trabalhadores. 
Foi depois de muita luta que a categoria con-
quistou o reajuste merecido após quase dois 
anos sem aumento salarial, mas com aumento 
de trabalho, claro. 
O reconhecimento também aconteceu em 
forma de negociação do PPR 2022. As rodadas 
já foram iniciadas pela empresa e a categoria.
Vale sempre lembrar que durante toda a pan-
demia os Ferroviários não pararam apenas 

um dia, garantindo o funcionamento de um 
serviço essencial – principalmente, para os 
profissionais da saúde e segurança chegar em 
seus postos de trabalho e em suas casas com 
segurança. Não foi fácil. Para se protegerem, 
durante alguns meses os Ferroviários precisa-
ram comprar seus itens de segurança sanitária, 
pois a companhia não fornecia máscara nem 
álcool gel, o que posteriormente foi ofertado 
diante de decisão judicial favorável à categoria. 
Os Ferroviários seguem trabalhando ardua-
mente para que a população tenha o melhor 
serviço possível, com ida para o trabalho e volta 
para a casa em segurança. Os usuários, porém, 
precisam entender de quem cobrar por falhas 
e falta de atenção. Se a companhia tem verba 
governamental para atuar no transporte me-
tropolitano, além do dinheiro das passagens e 
os valores pagos por espaços comerciais e de 
publicidade, por que as falhas não cessam? 

Se em quase todos os fins de semana alguns 
trechos trabalham com velocidade reduzida 
ou são paralisados para manutenção, por 
que ainda existem problemas, principalmen-
te nos horários de pico, quando mais pesso-
as utilizam o serviço? 
Essas perguntas devem ser feitas à CPTM, 
que é quem responde por todos os erros no 
percurso. Mas, além da companhia, também 
é preciso perguntar ao governo do Estado 
de São Paulo que pensou que privatizando 
as linhas acabaria com os problemas. Será 
que seria tão fácil assim? 
As cenas dos próximos capítulos vão dizer. 
Uma verdade é: os Ferroviários continuam 
fazendo o seu trabalho da melhor maneira 
possível, como sempre fizeram. E o Sindicato 
continua acompanhando cada passo dessa 
história, sempre pronto para defender os di-
reitos da categoria e da população.  
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RUMO

CATEGORIA SEGUE ESPERANDO RESPOSTAS DA RUMO
Ao longo dos últimos meses o Sindicato tem 
cobrado retorno da Rumo sobre as denúncias 
dos Ferroviários a respeito dos problemas com 
a segurança e as horas de trabalho. 
A empresa insiste em descumprir acordos e 
até ordens judiciais sobre as horas de trabalho 
dos funcionários. Já é sabido que os Ferroviá-
rios trabalham além do horário permitido, in-
clusive ultrapassando o máximo permitido de 
horas extras, o que compromete a qualidade 
da entrega e de vida dos funcionários.
As reclamações são antigas. A empresa sem-
pre responde que está cumprindo o que 
determina a lei, mas na prática as coisas são 
diferentes. Os Ferroviários que procuraram o 
Sindicato contam que muitas vezes eles não 
conseguem cumprir o horário de descanso e 
estão sempre de sobreaviso, o que os faz fi-
car de prontidão caso a Rumo precise de seus 

serviços. Isso, obviamente, atrapalha qualquer 
plano pessoal para o que seriam as folgas. 
Durante as reuniões de negociação do ACT 
2022, o Sindicato levantou essa questão, que 
foi prontamente respondida pela empresa. A 
Rumo aceitou rever os casos e as horas de traba-
lho de cada funcionário. No entanto, a realidade 
é que tudo continuou como antes, o que levou 
o Sindicato a procurar meios legais para resolver 
esse problema e ajudar os Ferroviários.
Segurança: Outro ponto muito importante 
que tem sido alvo de reclamações dos Ferro-
viários diz respeito à segurança no trabalho. 
A Rumo insiste em colocar maquinistas tra-
balhando em cabines no meio do trem, em 
viagens que deviam ser feitas com mais de 
um Ferroviário em cabines normais para não 
apresentar riscos aos trabalhadores. 
A manutenção dos trens, ou a falta dela, tam-

bém tem se tornado uma grande dor de ca-
beça. Sem a correção de problemas, os trens 
circulam com falhas e podem sofrer acidentes 
por pura irresponsabilidade de quem devia 
cuidar da saúde e da vida dos Ferroviários. 
Caminho: O caminho dos Ferroviários até os 
trens também é motivo de reclamação, uma 
vez que a Rumo não tem disponibilizado 
carro para levar os trabalhadores até as loco-
motivas. Muitas vezes, os funcionários preci-
sam ir andando até os trens – sempre com 
mochilas pesadas com seus pertences e gar-
rafas com água para se hidratarem durante 
o dia. Muitos nem voltam à base para fazer 
seu horário de almoço, o que compromete 
a saúde e o bem-estar de todos. O Sindicato 
está cobrando uma atitude positiva da em-
presa e tomará as medidas necessárias para 
que os Ferroviários sejam respeitados. 



Sorocabano Esta é uma publicação do Sindicato da Sorocabana | Setembro de 2021 | Publicação 2618

FCA 

FCA BRINCA COM OS DIREITOS DOS FERROVIÁRIOS
A FCA segue desrespeitando os direitos de 
seus funcionários. Única empresa que ainda 
não assinou o Acordo Coletivo de Trabalho 
2022, ela nem se envergonha em enviar uma 
proposta completamente sem sentido para a 
categoria debater. 
Em reunião realizada no dia 28 de setem-
bro, a Unidade Sindical recebeu a proposta 
da FCA e a classificou como discriminatória, 
pois cria degraus intransponíveis entre as 
várias faixas salariais. A partir disso, foi reivin-
dicada nova proposta linear, que atenda às 
necessidades da categoria.
Além de não atender igualmente a todos os 
trabalhadores, a proposta da FCA visa alte-
rar valores em relação aos planos de saúde e 
odontológicos, aumentando para 10%,12% ou 

15% (dependendo da faixa salarial) a participa-
ção dos funcionários no custeio do plano de 
saúde já em 2022, além de excluir implantes, 
próteses e ortodontia do plano odontológico. 
Além de discriminatória, a proposta eco-
nômica está abaixo da inflação pelo INPC, 
em razão das castas criadas pela empresa, 
que fechou em 10,42%. O carrinho do su-
permercado está cada vez mais vazio e so-
mente as categorias organizadas e com dis-
posição de luta podem garantir ao menos a 
reposição inflacionária para todos em uma 
tentativa de acompanhar a alta dos preços 
dos alimentos básicos.
A proposta apresentada pela FCA/VLI na 
última reunião foi: 
• Cesta alimentação - R$ 720,00 

• Vale refeição - 22 tíquetes refeição no valor de 
R$ 26,70, exceto no período de férias (2 anos 
sem reajuste) 
• Banco de horas - 24 horas para emprega-
dos da Categoria “C”; para as demais cate-
gorias, 48 horas. 
• Reposição das perdas salariais: 
10,42% para salário base de até R$ 3.000,00;
6% para salário base de R$ 3.000,01 a 
R$ 5.000,00 – com único crédito extra de 
R$ 500,00 no cartão alimentação;
4% para salário base acima de R$ 5.000,00 – 
com único crédito extra de R$ 1.000,00 no 
cartão alimentação.
Os Sindicatos da Sorocabana, Mogiana e do 
Rio de Janeiro o Sindmina não vão aceitar 
menos do que seja justo para todos. 
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VALEC

FERROVIÁRIO DO MÊS

EMPRESA INSISTE EM DESRESPEITAR SEUS FUNCIONÁRIOS
A Valec segue sem negociar o ACT 2022 
com a categoria. A empresa se nega a acei-
tar as entidades sindicais como represen-
tantes dos Ferroviários, alegando que elas 
não são legítimas. 
Ao contrário do que pensa a direção da 
Valec, não só os Sindicatos são entidades 
legítimas como podem negociar em nome 
dos Ferroviários – o que tem sido feito ao 
longo de todos esses anos e com resultado 
satisfatório para todas as partes. 
O Sindicato já entrou com ação no Mi-
nistério Público do Trabalho solicitando 
que a negociação seja iniciada, a fim de 
manter os direitos dos trabalhadores as-
segurados. Estamos no aguardo da deci-
são do MP.

VLT
BR-Mobilidade assina acordo
Enquanto isso, a BR-Mobilidade assinou o 
ACT 2022 com a categoria. A empresa até 
tentou levar a questão em banho-maria. 

No entanto, depois de decisão judicial a 
favor dos Ferroviários, decidiu negociar e 
aceitar a proposta dos trabalhadores rapi-
damente, garantindo a data base de 1º de 
maio de 2021.

A Valec segue sem negociar o ACT 2022 
com a categoria. A empresa se nega a acei-
tar as entidades sindicais como represen-
tantes dos Ferroviários, alegando que elas 
não são legítimas. 
Ao contrário do que pensa a direção da 
Valec, não só os Sindicatos são entidades 
legítimas como podem negociar em nome 
dos Ferroviários – o que tem sido feito ao 
longo de todos esses anos e com resultado 
satisfatório para todas as partes. 
O Sindicato já entrou com ação no Mi-
nistério Público do Trabalho solicitando 
que a negociação seja iniciada, a fim de 
manter os direitos dos trabalhadores as-
segurados. Estamos no aguardo da deci-
são do MP.

VLT
BR-Mobilidade assina acordo
Enquanto isso, a BR-Mobilidade assinou o 
ACT 2022 com a categoria. A empresa até 
tentou levar a questão em banho-maria. 

No entanto, depois de decisão judicial a 
favor dos Ferroviários, decidiu negociar e 
aceitar a proposta dos trabalhadores rapi-
damente, garantindo a data base de 1º de 
maio de 2021.

MUITO ALÉM DA FERROVIA. UM AMOR PARA SEMPRE
Quando Guilherme Iorio e Ermelinda Madu-
reira se conheceram ainda cursavam a Escola 
Técnica de Sorocaba. Ele Mecânica e ela Flo-
res e Artes. Ali começaram a história da vida 
juntos, um amor que dura até os dias hoje. 
São mais de 90 anos! 
“Ele já estava estudando quando me inscre-
vi na escola. Naquela época, antes das aulas 
e no intervalo os rapazes ficavam na janela 
olhando as moças. Foi assim que nos conhe-
cemos”, conta Dona Ermelinda.
Guilherme se formou em 1931 e logo foi traba-
lhar na ferrovia, sendo esse seu único emprego 
durante toda a vida. “Ele se formou em mecâni-
ca e foi logo da escola para a ferrovia. Trabalhou 
lá a vida toda. Foi seu único trabalho”, explica a 
esposa, que conta também que ele foi inovador 
em sua família. “Eram todos alfaiates. Ele foi o pri-
meiro a seguir outra profissão. E deu certo. Gui-
lherme sempre foi apaixonado pelo que fazia”.
Perguntada sobre o que achava da profissão do 
marido, Dona Ermelinda responde sem hesitar: 
“eu sempre tive muito orgulho. Se alguém me 

perguntava o que meu marido fazia, eu respon-
dia com a boca cheia: ‘ele é mecânico ferroviário’. 
Era muito importante a ferrovia para todos nós 
naquela época e ser ferroviário era motivo de 
muito orgulho para eles e para os familiares”.
Guilherme faleceu ainda jovem, com apenas 
26 anos de idade, mas por conta de sua relação 
com a ferrovia e o Sindicato Dona Ermelinda se 
tornou sua beneficiária e pensionista. “Antiga-
mente, pensavam mais na gente; em quem fi-
cava. O Guilherme nos deixou cedo demais. Foi 
uma perda muito importante na minha vida, 
mas ele continua cuidando de mim até hoje. 
Nos meus 105 anos, eu sei que ele continua cui-
dando de mim”, relata Ermelinda, que deixa um 
recado aos demais companheiros ferroviários. 
“Queria agradecer e dar os parabéns a todos 
eles. É uma profissão muito bonita e importante 
para a economia. Antes era das cidades, agora é 
do país inteiro. Continuem exercendo essa pro-
fissão com amor, assim como meu Guilherme 
fez. Tenham orgulho de ser ferroviários. Esses 
são passos importantes para poder ser feliz no 

trabalho. Eu agradeço a todos vocês e sinto falta 
da ferrovia de Sorocaba”.
Complemento, na edição 260, foi publicado 
que o Senhor Irineu Barbosa ingressou na fer-
rovia em 1964, mas o ano em que ele come-
çou seu trabalho como ferroviário foi em 1961.
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JURÍDICO

SAÚDE

OUTUBRO ROSA CONSCIENTIZA A PREVENÇÃO AO CÂNCER 
DE MAMA. SÃO 60 MIL CASOS POR ANO
O Outubro Rosa é um movimento interna-
cional de conscientização para o controle 
do câncer de mama, criado no início da dé-
cada de 1990 pela Fundação Susan G. Ko-
men for the Cure. A data é celebrada anu-
almente com o objetivo de compartilhar 
informações, proporcionar maior acesso 
aos serviços de diagnóstico e de tratamen-
to, contribuir para a redução da mortalida-
de e conscientizar sobre a doença.
De acordo com Instituto Nacional de Cân-
cer (INCA), somente no Brasil ocorrem 60 
mil novos casos de câncer de mama por 
ano. Esse é o tipo mais comum entre as 
mulheres. Ainda segundo o INCA, 28% dos 
casos poderiam ser evitados por meio de 
hábitos saudáveis, como consumir menos 
álcool, alimentar-se de maneira equilibrada, 
praticar exercícios físicos e até amamentar 
o bebê durante o maior período possível.
Há vários tipos de câncer de mama. Alguns 

têm desenvolvimento rápido, enquan-
to outros evoluem lentamente. Quando 
tratados adequadamente e em tempo 
oportuno, a maioria dos casos apresenta 
bom prognóstico. Importante: apesar de 
raros, também existem casos de câncer de 
mama em homens. 
O câncer de mama pode ser percebido em 
fases iniciais, por meio dos seguintes sinais 
e sintomas: 
- Nódulo (caroço) fixo e geralmente indo-
lor. Essa é a principal manifestação da do-
ença, estando presente em cerca de 90% 
dos casos
- Pele da mama avermelhada, retraída ou 
parecida com casca de laranja
- Alteração no bico do peito (mamilo)
- Pequenos nódulos nas axilas ou pescoço
- Saída espontânea de líquido anormal pe-
los mamilos 
Qualquer alteração sempre deve ser inves-

tigada por um médico. O SUS oferece trata-
mento gratuito para pacientes com câncer. 
Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, 
mais chances de o tratamento dar certo.

SENADO REJEITA PROPOSTA DA MINI REFORMA TRABALHISTA
Falamos na edição passada sobre a pro-
posta de mini reforma trabalhista enviada 
ao Senado, que tinha como único objetivo 
atrapalhar a vida dos trabalhadores. Por 47 
a 27, o Senado reprovou a Medida Provi-
sória (MP) demonstrando o mínimo de 
respeito e cuidado com os direitos traba-
lhistas adquiridos. 
Incrementado pela Câmara dos Deputados, 
o projeto inicialmente reinstituía o progra-
ma de redução de jornada e salários para a 
manutenção de empregos durante a pan-
demia, mas foi expandido para incluir três 
programas de incentivo ao emprego e à 
contratação de jovens. 
A MP também alterava programas de requa-
lificação profissional, a Consolidação das Leis 
Trabalhistas e a definição de quem pode 
contar com gratuidade no acesso à Justiça 
– que poderia ser usada de graça apenas por 

trabalhadores com renda mensal per capita 
de até meio salário mínimo ou renda familiar 
mensal até três salários mínimos. 
Com as modificações na Câmara, o projeto 
passou a instituir três novos programas de 
geração de emprego e qualificação profis-
sional: Programa Primeira Oportunidade 

e Reinserção no Emprego (Priore), Regime 
Especial de Trabalho Incentivado, Qualifica-
ção e Inclusão Produtiva (Requip) e Progra-
ma Nacional de Prestação de Serviço Social 
Voluntário. Além disso, a proposta da Câma-
ra também alterava o Código de Processo 
Civil e outras leis. O projeto foi arquivado. 
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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: 
4-SEVERIDADE; 
7-HOMONÍMIA; 
8-RASPAGEM; 

10-RETRAÇÃO; 
12-SUJEIÇÃO; 
14-ORLA; 
15-GUARITA; 
17-REFINAÇÃO; 

18-NUTRIÇÃO; 
19-PENA; 
20-PASTEURIZAÇÃO
RESPOSTAS NA VERTICAL: 
1-PENDENGA; 

2-FASCINAÇÃO; 
3-JALAPA; 
5-EVENTUALIDADE; 
6-TOADA; 
9-SUBORDINAÇÃO; 

11-POVOAÇÃO; 
13-INSURREIÇÃO; 
16-PRONÚNCIA

HORIZONTAIS
4. CARÁTER OU ESTADO DE SEVERO
7. CARÁTER DO QUE É HOMÔNIMO
8. ATO OU EFEITO DE RASPAR
10. ATO OU EFEITO DE RETRAIR(-SE)
12. ATO OU EFEITO DE SUJEITAR
14. BORDA OU EXTREMIDADE DAS SAIAS OU VESTIDOS
15. CABINA EM QUE, À MARGEM DAS ESTRADAS DE FERRO OU DE RODAGEM, 
FICAM OS VIGIAS, SINALEIROS ETC
17. ATO OU EFEITO DE REFINAR (-SE)
18. ATO OU EFEITO DE NUTRIR(-SE)
19. CADA UMA DAS PEÇAS QUE COBRE O CORPO DAS AVES, CONSTITUÍDO DE UM 
TUBO, HASTE E BARBAS
20. ATO OU EFEITO DE PASTEURIZAR

VERTICAIS
1. BRIGA, CONFLITO, BATE-BOCA
2. ATRAÇÃO PELA BELEZA
3. PLANTA CONVOLVULÁCEA DE ORIGEM MEXICANA, CUJAS RAÍZES E RESINAS 
SÃO USADAS COMO PURGANTE DRÁSTICO EM FORMA DE PÓ OU TINTURA
5. CARÁTER DAQUILO QUE É EVENTUAL
6. ATO OU EFEITO DE TOAR
9. ATO OU EFEITO DE SUBORDINAR(-SE)
11. ATO OU EFEITO DE POVOAR
13. ATO OU EFEITO DE SE INSURGIR
16. ATO OU MODO DE PRONUNCIAR

CALENDÁRIO PREVIDENCIÁRIO 2021
PARA BENEFÍCIOS DE ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO

Final SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21

1 24/set 25/out 24/nov 23/dez

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

3 28/set 27/out 26/nov 28/dez

4 29/set 28/out 29/nov 29/dez

5 30/set 29/out 30/nov 30/dez

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

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

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

9 06/out 05/nov 06/dez 06/jan

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

PARA BENEFÍCIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO

Final SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21

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

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

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

4 e 9 06/out 05/nov 06/dez 06/jan

5 e 0 07/out 08/nov 07/dez 07/jan
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OUTUBRO ROSA 
CUIDE-SE. PREVINA-SE. E, SE PRECISAR, CONTE COM A GENTE!
OUTUBRO ROSA, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO 

AO CÂNCER DE MAMA!


