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O que é do homem o bicho não come

Que a Paz e
a Alegria
reine em
seu Lar,
proporcionando
a você, como a
todos que o cercam,
ótimos momentos de
Felicidade, Amor
e União.
Que Deus
esteja
presente
no coração de
todos nós.

Material
Escolar
Estará a disposição em nossas subsedes e sede administrativa para todos os associados devidamente cadastrados,
as fichas para solicitação de material escolar para o ano letivo
de 2012.
Lembramos a todos que após corretamente preenchidas
deverão ser assinadas pelas unidades de ensino em que os
alunos estiverem matriculados.

Justiça decide:
Sindicato da Paulista
é o representante
da categoria

E

m acórdão proferido
pela 8ª. Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo, se firma e reconhece
que a representação da categoria ferroviária na cidade de
Araraquara e distritos, é única
e exclusiva do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias Paulistas, impedindo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense
de filiar associados naquela
localidade e distritos, especialmente em Tutóia.
A decisão do Nobre Relator
teve como base outras decisões do próprio Tribunal:
“Ora, a criação de nova entidade sindical, ainda que pretenda englobar categoria
específica, mas com sobreposição, mesmo que parcial, da base sindical de outro
sindicato já constituído,
deve representar a vontade
soberana dos membros que
porventura teriam de desassociar da antiga organização para incorporar-se à
nova, sob pena de agressão, não só ao direito adquirido do antigo sindicato, mas
a própria liberdade sindical
dos seus membros. Em
outras palavras, se já existe,
na base territorial pretendida, um sindicato representativo da mesma categoria
(Sindicato da Paulista), um
novo sindicato (Sindicato da
Araraquarense) não poderá
obter registro, sendo imperi-

oso reconhecer que o desmembramento de um sindicato, baseado no princípio
da cissiparidade, só pode
ocorrer no seu próprio seio,
por meio de atos formais que
representem a vontade soberana do grupo que se desagregar, hipótese que não se
confunde com o caso em
apreço, onde o sindicato da
Araraquarense pretende simplesmente se sobrepor à
base territorial do Sindicato
da Paulista, abrangendo
categoria por ele já representada”.
Essa questão foi alvo de muita discussão e o Sindicato da
Paulista de forma pacífica e
ordeira tentou junto ao Sindicato da Araraquarense desfazer o
equívoco a que foi induzido o
Ministério do Trabalho ao exibir
certidão onde constava a cidade de Araraquara, com base na
redação de uma ata de assembléia em que sequer havia no
seu edital de convocação a pretensa extensão da base sindical daquele sindicato e também
sequer os possíveis presentes
nesta assembléia votaram
sobre a questão, porém todas
as tentativas restaram totalmente infrutíferas.
Indignados com a decisão
intransigente da diretoria do
Sindicato da Araraquarense,
que não se mostrou em
momento nenhum disposta a
um acordo, o Sindicato da Paulista buscou a Justiça, que não
teve alternativa diferente de se
fazer Justiça.
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Presidente
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Francisco
A. Felicio
(França)

COMPANHEIROS FERROVIÁRIOS

T

odo final de ano é a mesma
coisa: correria, presentes,
expectativas de toda a natureza... Hoje, fazendo uma
reflexão sobre o assunto,
tendo conversado com pessoas, posso dizer que compartilho da opinião de
muitos que afirmam que 2011 não foi
um ano fácil. Foram muitos os desafios e as incertezas, mas acredito que
ainda saímos vitoriosos!
O que temos é que tomar cuidado com
o balanço de final de ano porque o
objetivo é repensar valores, colocar
metas, refazer planos e reforçar nossas boas intenções.
Programamos para o ano seguinte
atingi-las, enfim, mudar de vida e
melhorar tudo o que for possível,
como se a passagem do ano fizesse
por si só a mudança necessária e que
dependesse de nós apenas seguir o
fluxo externo. Mas não é assim que as

coisas acontecem. Depois da correria
e da primeira semana de janeiro tudo
volta a uma normalidade, porque as
mudanças aconteceram apenas no
calendário criado pelos homens, mas
isso continua sendo um artifício para
contar o tempo e colocar parâmetros
em nossas ações. Agora, mudança
mesmo depende de nós e de nossas
ações diárias, enfim, tudo depende de
nós. As condições externas podem
variar, mas a energia para continuar
fazendo o que é necessário deve ser
mantida por nós.
Sabemos que às vezes acreditar na
vida não é assim tão fácil, mas é
importante tentar.
Gostaria que tivéssemos a chance de
montar nossa árvore de Natal ouvindo
uma criança cantar alegremente separando os enfeites do ano anterior
achando tudo lindo, como aconteceu
comigo e minha filha. Percebendo a

alegria dela, não pude deixar de pensar que a ingenuidade de uma criança
é mesmo uma bênção, porque acreditando na vida, o futuro fica muito mais
bonito, já que a beleza e o sonho vêm
de dentro de nós.
Neste momento em que as incertezas
de um novo ano se apresentam, lembre-se que você possui três armas
muito poderosas para enfrentá-las: a
fé, a esperança e o amor!
É com esta singela mensagem que
desejo a todos os companheiros (as)
ferroviários meus sinceros votos de
um FELIZ NATAL e um ANO NOVO
cheio de muito AMOR, SAÚDE E PAZ!

Empregados não sindicalizados – Art. 8º. Inciso V da Constituição
Jouber Natal Turolla
Advogado Trabalhista
A norma constitucional é clara no
sentido de que “ninguém será obrigado
a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”, preceito esse também esculpido
no artigo 199 do Código Penal, bem
como no Precedente Normativo no. 119
do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
O sindicato, como toda e qualquer
associação, como tudo nessa vida,
depende de recursos, de dinheiro para
sobreviver. Sem dinheiro nem mesmo as
igrejas conseguem funcionar normalmente. Claro, não podemos esquecer de
que ninguém é obrigado a ser sócio de
sindicato. Mas o que causa indignação
nos meios sindicais é o fato de que tanto o
trabalhador sindicalizado, como o não
sindicalizado, tem o direito aos reajustes
e aumentos salariais e demais benefícios
que as entidades sindicais conquistam
através das negociações coletivas.

As cláusulas das convenções coletivas de trabalho, dos acordos coletivos
de trabalho, das sentenças normativas
da Justiça do Trabalho, alcançam todos
os empregados representados pelas
entidades sindicais em questão, sejam
eles sindicalizados ou não, contribuintes
ou não.
Fala-se nos meios sindicais que os
reajustes e aumentos salariais, bem
como os benefícios conquistados através das negociações coletivas (cesta
básica, convênio médico, adicional de
horas extras superior a 50%, adicional
noturno superior a 20%, estabilidade da
gestante além dos cinco meses após o
parto, entre outros tantos benefícios),
enfim tudo o que não está na lei, mas sim
nas normas coletivas, deveriam ser aplicados apenas e tão somente para os trabalhadores sindicalizados; o que não é assim.
Temos notícia de uma decisão do
Juiz da 30ª. Vara do Trabalho de São

Paulo, capital, que julgou pela inaplicabilidade da convenção coletiva de trabalho em relação ao reclamante que não
era sindicalizado.
Decidiu o magistrado que o comportamento daquele que se negou a
contribuir para a entidade sindical, mas
queria os benefícios da norma coletiva
viola a cláusula da boa fé objetiva, argumentando: “Se é certo que a sindicalização é faculdade do cidadão, não menos
certo é que as entidades sindicais
devem ser valorizadas e precisam da
participação dos trabalhadores da categoria (inclusive financeira), a fim de se
manterem fortes e aptas a defenderem
os interesses comuns. Aliás, como qualquer associação de particulares”.
E finaliza: “Já que o autor não concorda em contribuir com o sindicato,
é justo que também não aufira as vantagens negociadas por este”. Um dia
será assim!

Notas de Falecimento
Registramos com pesar
o falecimento da Sra. ROSA
HELENA FALÓRIO
QUIRINO DE CASTRO, funcionária da Sede Administrativa do Sindicato ocorrido
no dia 29/11/2011.
Registramos também o
falecimento de nosso amigo, companheiro de luta e
diretor deste sindicato na
cidade de Rincão, Sr.
EUDAYR BERGAMO, ocorrido no dia 24/09/2011.
Às famílias enlutadas deixamos os nossos sinceros
sentimentos esperando o
conforto desta imensa
ausência e dor, na Paz e Providência Divina.

Folha Ferroviária
www.sindpaulista.org.br

EXPEDIENTE

• Diretoria Administrativa: Francisco A. Felicio (França), Ariovaldo Bonini Baptista, José Antonio Matias, Waltercy de Mello, Otávio da Silva, Jorge Luiz Martinelo e Antonio
Carlos Fernandes de Freitas • Responsabilidade desta edição: Conselho Editorial • Jornalista Responsável: Flávio Lamas • Sede Administrativa: Rua César
Bierrenbach, nº80/90 - Campinas / SP / Brasil. CEP.: 13015-020. Fone: (19) 3721-0800 - Fax.: (19) 3232-0527 • E-mail Folha Ferroviária: stefzp@correionet.com.br •
Site: www.sindpaulista.org.br • Projeto gráfico e impressão: Lince Gráfica e Editora - (19) 3276-2244 - www.lincebr.com

Folha Ferroviária
www.sindpaulista.org.br

Dezembro/2011

03

Sindicato da Paulista “sempre
a frente de seu tempo”
o início do mês de Agosto de 2011, o Sindicato
dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias
Paulistas, através de sua Diretoria, deu início em conjunto com
as autoridades dos Legislativos
das Cidades de Campinas – Sérgio Benassi, Louveira – Reginaldo Lourençon, Valinhos – Lourival e Vinhedo - Carlinhos Páfaro,
os Deputados Estaduais Pedro
Bigardi, Cauê Macris, Gerson
Bitencourt, e o Deputado Federal, Guilherme Campos, além de
Prefeitos destas cidades, a uma
séria de Audiências Públicas nas
Câmaras Municipais, no intuito
de sensibilizar o Executivo Paulista, quanto a necessidade de se
estender os serviços da CPTM –
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos até a Cidade de
Campinas.
Os cidadãos destes municípios, região com aproximadamente 2 milhões de habitantes, participaram ativamente e aderiram à
esta proposta, comparecendo
em grande número, promovendo
abaixo-assinado, trazendo suas
sugestões e demonstrando todo
um anseio pela revitalização do
modal ferroviário na região.
Findamos esse ciclo de debates na cidade de Jundiaí, onde os
Vereadores Ana Tonelli e Júlio
César (Julião) se incorporaram a
proposta junto as demais autoridades das outras localidades.
Após a apresentação da proposta, foram promovidas e levadas ao plenários das Câmaras
Municipais de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí, Moções de Apelo ao Governador Geraldo Alckimin para junto a
Secretaria de Trens Metropolitanos promover estudos quanto a
se estender os serviços da
CPTM, porém sem excluir de seu
trajeto paradas nas cidades
abrangidas.

N

Esta proposta do Sindicato da
Paulista também foi apresentada
na Frente Parlamentar de LogísTrem CPTM - Linha Rubi
tica na Assembléia Legislativa de
São Paulo, coordenada pelo
Deputado Estadual Pedro Bigardi e extremamente bem recebida
pelas autoridades quando se discutiu especificamente o Módulo
Ferroviário.
A CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ofereVereadores Julião (Presidente) e
ce hoje aos seus usuários, um
Ana Tonelli Câmara Municipal de Jundiaí
transporte seguro, confortável,
com preço acessível aos trabalhadores, estudantes e até proporcionando o turismo entre as
cidades servidas, sendo também
ecologicamente correto, pois utiliza energia limpa para sua tração.
O Projeto TAV – Trem de Alta
Velocidade serviria a um público
totalmente diferenciado, ou seja,
Vereador Carlos Páfaro
de
aeroportos, além de um custo
Câmara Municipal de Vinhedo
estimado de 50 bilhões de reais.
O Expresso Jundiaí/São Paulo, atende a outro público, como
executivos que se deslocam diariamente à São Paulo, excludente, pois não atende as cidades de
Louveira, Vinhedo, Valinhos e
Campinas, e seu custo estimado,
não seria menor que o apresentado pelo Secretário de Transporte
Metropolitano ainda no ano
Vereador Lourival
de
2010,
2,7 bilhões de reais.
Câmara Municipal de Valinhos
O foi levado à discussão nas
Câmaras Municipais é a alternativa a população de baixa renda,
com menor poder aquisitivo, trabalhadores, estudantes, turistas, o Trem Metropolitano, com
custo estimado de 1 bilhão de
reais
para sua implantação,
Vereador Reginaldo Lourençon
porém
proporcionando ao cidaCâmara Municipal de Louveira
dão um transporte hoje integrado ao Metro, ou seja, com R$
2,90 Reais, o cidadão sai de sua
origem vai a São Paulo, utiliza o
bilhete integrado com o Metro e
retorna, pagando os mesmos
R$ 2,90.
A Malha à ser utilizada já está
Vereador Sérgio Benassi - Campinas
aí instalada, e o custo de aproxiCâmara Municipal de Campinas
madamente R$ 1 bilhão, seria
para sua revitalização, como
substituição de dormentes e trilhos, instalação de rede aérea e
subestações, sinalização e fiscalização com cancelas de passagens
de nível nas cidades que
Deputado Baleia Rossi - Líder PMDB
assim
precisarem.
ALESP - Ofício ao Governador
Deputado Pedro Bigardi
Com
a implantação deste ProApoio da Bancada
FRENLOG modal ferroviário ALESP

jeto, veríamos as duas grandes
avenidas, apelidadas de rodovias Bandeirantes e Anhanguera,
além da antiga Estrada Velha de
São Paulo, com seu tráfego
melhorado e talvez até desafogado pela sua imensidão de
usuários, o que poderia também
contribuir sensivelmente pela
diminuição de acidentes rodoviários.
Além do benefício público,
obrigação do Estado, estaremos
também incentivando a industria
ferroviária e gerando novos postos de trabalho, quer na fabricação de equipamentos, quer na
operação do sistema.
O que parecia um sonho
impossível começou a se tornar
realidade, em recente entrevista
do Secretário de Trens Metropolitanos, Jurandir Fernandes, disse que estudos já estão sendo
promovidos visando a extensão
dos serviços da CPTM até a cidade de Campinas.
Também foi criada e instalada
na Assembléia Legislativa de
São Paulo no dia 23 de novembro, a Frente Parlamentar em
Defesa da Malha Ferroviária Paulista, coordenada pelo Deputado
Estadual Mauro Bragato, o Sindicato mais uma vez esteve presente em defesa não apenas do
patrimônio ferroviário, mas também em defesa de sua proposta
de revitalização do transporte
ferroviário de passageiros.
O Deputado Estadual Baleia
Rossi, encaminhou ao Governador ofício com a assinatura de
toda bancada de seu partido o
PMDB, partido também do VicePresidente da República, Dr.
Michel Temer, solicitando que se
promova estudos para extensão
dos serviços.
Mais uma vez este Sindicato
de Trabalhadores Ferroviários,
mostrou estar a frente de seu tempo – visionário, afinal a CPTM
não é uma Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos, mas
sim paulista, e nas cidades onde
se pede a extensão destes serviços são contribuintes e merecem
a retribuição de seus tributos em:
saúde, educação, habitação,
infra-estrutura básica e transporte público com qualidade, seguro, econômico e ecologicamente
correto – o trem.
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Negociações
coletivas: ALL
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Cauê apoia nossa proposta

Após a realização das AssemEm visita ao Deputado Cauê Macris, relabléias Gerais no mês de outubro
tor do PL 459/2011 na Comissão de Constitujunto a toda categoria ferroviária:
ição e Justiça e Redação, o parlamentar
ferroviários ativos da ALL – América Latina Logística Malha Paudeclarou ser favorável a extensão da Comlista, aposentados e pensionisplementação de Aposentadoria e Pensão
tas, onde foi apresentada à deliaos ferroviários admitidos entre 14/05/1974
beração e devidamente aprovae 31/12/1980 e também seu total e irrestrito
da a pauta única dos sindicatos
apoio a proposta do Sindicato de extensão
para a data-base Janeiro/2012:
dos serviços da CPTM até o município de
Paulista, Mogiana e Araraquarense, ofício foi encaminhado à Deputado Cauê Macris, vice-líder do PSDB Campinas, atendendo as cidades de LouveiALL solicitando o agendamento a Assembléia Legislativa e relator do PL 459 ra, Vinhedo e Valinhos.
de dia/horário e local para início
das negociações.
A pauta consiste de cláusulas
sociais e econômicas, sendo que
a parte econômica reajuste e
aumento salarial de interesse
dos aposentados e pensionistas
atende o artigo 4º., parágrafos 1º.
e 2º. da Lei 9.343/96:
Artigo 4º - Fica mantida aos
ferroviários, com direito adquiriDispõe sobre a complementação de aposentadoria aos
do, a complementação dos proempregados da extinta FEPASA Ferrovia Paulista S.A.
Ementa
ventos das aposentadorias e pencontratados até 31/12/1980 sob o regime da legislação
sões, nos termos da legislação
trabalhista.
estadual especifica e do Contrato
Coletivo de Trabalho 1995/1996.
Tramitação Ordinária
Regime
§ 1º - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, FEPASA
artigo serão suportadas pela
(FERROVIA PAULISTA S/A)
Indexação
Fazenda do Estado, mediante
Autor(es) Orlando Morando
dotação própria consignada no
orçamento da Secretaria de EstaÚltimo andamento 10/11/2011 Aprovado como parecer o
Autor(es)
do dos Negócios dos Transportes.
Descrição
Andamento
§ 2º - Os reajustes dos benefíData
cios da complementação e penPublicado no Diário da Assembléia, página 19 em 11/05/2011
11/05/2011
sões a que se refere o "caput"
Pauta de 1ª sessão.
12/05/2011
deste artigo serão fixados, obePauta de 2ª sessão.
13/05/2011
decendo os mesmos índices e
Pauta de 3ª sessão.
16/05/2011
datas, conforme acordo ou conPauta de 4ª sessão.
17/05/2011
venção coletiva de trabalho, ou
Pauta de 5ª sessão.
18/05/2011
dissídio coletivo na data - base
Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e
19/05/2011
da respectiva categoria dos ferRedação. CAPRT - Comissão de Administração Pública e
roviários.
Relações do Trabalho. CFOP - Comissão de Finanças,
Na evolução das negociações e
Orçamento e Planejamento.
apresentação pela empresa de
Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação
23/05/2011
sua proposta será novamente
Distribuído ao Deputado Cauê Macris
27/05/2011
levada à deliberação da categoRecebido do relator, Deputado Cauê Macris, pela Comissão
22/06/2011
ria em Assembléia para firmade Constituição Justiça e Redação, com parecer favorável
mento de Acordo Coletivo de TraConcedida vista ao Deputado Fernando Capez
10/08/2011
balho.
Devolvido da vista
19/08/2011
Concedida vista conjunta ao Deputado Alex Manente e ao
31/08/2011
Deputado Cauê Macris
Aprovado como parecer o voto do Deputado Cauê Macris,
21/09/2011
favorável
Entrada na Comissão de Administração Pública e Relações do
22/09/2011
No dia 23 de novembro se deu
Trabalho
início as negociações coletivas
Distribuído ao Deputado André do Prado
27/09/2011
junto a empresa MRS Logística
Recebido do relator, Deputado André do Prado, pela
11/10/2011
visando a data base Maio/2012.
Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho,
O sindicato esteve represencom voto favorável
tado pelo seu Diretor Presidente,
Aprovado como parecer o voto do Deputado André do
10/11/2011
França, onde conjuntamente
Prado, favorável
com outras entidades sindicais
Entrada na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento
11/11/2011
entregaram a pauta única de reivindicações à empresa.

Diretoria do sindicato continua sua luta
pela extensão da complementação de
aposentadoria e pensão - empregador
admitidos entre 14/05/1974 e 31/12/1980

Negociações
coletivas: MRS

