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A categoria está de

às 18h30, no Sindicato. Fortaleça a luta pela Readmissão e participe das decisões da categoria!

Assembleia terça-feira, dia 24/2

A categoria está deA categoria está de
Eleição da CIPA

A adesão ao boicote à eleição da CIPA em solidariedade aos trabalhadores demitidos
 e pelo fortalecimento da Campanha pela Readmissão foi um sucesso! 

A categoria está de
PARABÉNS!

A empresa não conseguiu alcançar 
o quórum de 50%, como determina a 
Norma Regulamentadora (NR) 5, para 
legitimar a eleição. No prazo de até 10 dias 
a empresa deverá chamar novas eleições. 
A orientação para não votar na Cipa 
continua enquanto o Metrô não garantir 
nas cédulas os nomes dos companheiros 
demitidos.

Reforçamos que ninguém deverá 
aceitar ser mesário, pois não somos 
obrigados!

Vamos continuar utilizando o adesivo 
da “Campanha pela Readmissão, Já”. 

Veja o resultado das eleições
CIPA Nº de eleitores Nº de votantes

PAT ...................................................................... 1091 ..................209
PIT ....................................................................... 542  ...................72
PCR e Man. Linha 5 ........................................... 240  ...................50
PTI ....................................................................... 110  ...................28
Man Linhas 1, 2 e 3 -  ......................................... 1025 ..................147
Operação L1, L2, L3 -  ....................................... 4200 ..................500*

*números apurados até o dia 9/2

 e pelo fortalecimento da Campanha pela Readmissão foi um sucesso! 

500*

*números apurados até o dia 9/2

Atenção!
Reunião no Sindicato 
com os candidatos da 
Cipa e atuais cipistas, 
dia 19/02, quinta-feira, 

às 10h30 e 18h 
para debater os 
planos de lutas.



“Fury” é o 
nome original 
do mais recente 
fi lme com o ator 
hollywoodiano 
Brad Pitt, e no 

Brasil o título fi cou “Coração 
de Ferro”.  No fi lme é abril de 
1945 e as tropas estadunidenses 
fazem seu avanço fi nal contra 
os nazistas, dentro do território 
alemão.

A trama é propositalmente 
dúbia. É a luta da civilização 
contra o nazismo, nada poderia 
ser mais justo, e o personagem 
do Sr. Pitt é um combatente 
efi cientíssimo e um criminoso 
de guerra. Entre seus feitos, 
fi guram a execução sumária 
de um prisioneiro apenas para 
ensinar ao novato da tripulação 
do tanque como ser “durão”, 
pouco depois, ao tomarem 
uma pequena cidade, ordena 
a utilização de munição com 
fósforo branco (incendiária), 
contra soldados alemães 
entrincheirados, que saem de 
lá “cozinhando”, pois o fósforo 

branco não apaga, resta ao 
novato, piedosamente, usar a 
metralhadora. 

Ai chegamos a cena 
“romântica” do fi lme:  após 
tomarem a cidade eles 
confraternizam com a 
população, ou seja, tentam 
atrair mulheres para dentro 
dos tanques. Mas o sargento 
Wardaddy (Pitt) vê algo 
melhor, alguém que espia pela 
janela do prédio, ele arrasta 
o novato junto e, arma em 
punho, pé na porta, invadem 
o apartamento, lá dentro 
haviam duas mulheres. Pausa 
para preliminares de boas 
maneiras, Wardaddy ordena 
que o novato tranque a porta 
recém-arrombada (sic!) e 
são oferecidos presentes às 
mulheres. O sargento tira a 
camisa para se lavar (quanta 
consideração!) e declara ao seu 
aprendiz: ”ela (a mais jovem 
das duas) é bonita e limpinha, 
se você não transar com ela 
naquele quarto, transo eu!”. 

Detalhes: o novato vai 

para o quarto com a jovem 
e leva a metralhadora, 
eles se apaixonam. Com 
isso Hollywood reescreve o 
conceito de sexo consentido. 
O personagem de Pitt morre 
ao fi nal, mas não sem levar 
junto uns cem alemães (SS, 
claro). Agora a pergunta que 
não quer calar: por que assisti 
a um fi lme tão ruim? (risos) 
Havia outro na sala ao lado, 
mas eu já havia assistido e era 
igualmente ruim. Curioso como 
a arte imita a vida. Em outubro 
do ano passado vivi situação 
semelhante: uma eleição, dois 
candidatos ruins, um era o 
remake de FHC, arrocho e 
retirada de direitos; a outra um 
remake de Lula, prometia que 
as vacas não tossiriam, mas 
tossiram.

Frente a isso só nos resta 
dirigir e estrelar nosso próprio 
fi lme. Estamos cansados de 
remakes igualmente ruins.

João Antônio Petraukas é 
diretor de base do Sindicato

Quem são os 
vândalos?
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Fúria
Há consenso entre 

os metroviários que 
a demissão dos 42 
trabalhadores foi política. 
O governo do Estado de 
São Paulo, na fi gura do 
senhor Geraldo Alckmin, 
utilizou-se dessa covardia 
para frear nosso direito 
de greve. Baseando-se em 
argumentações mentirosas, 
sem a existência de provas, 
demitiu os empregados 
públicos, com direitos e 
estabilidade de emprego. 
Utilizando-se do tal 
“vandalismo” em voga, 
justifi cou suas ações 
nesse único adjetivo 
para driblar a legislação 
trabalhista. O retorno 
ao trabalho dos colegas 
e diretores do Sindicato, 
Dagnaldo Gonçalves e Alex 
Fernandes, demonstrou na 
prática as falsas denúncias 
imputadas aos nossos 
42 guerreiros.

Os direitos trabalhistas 
dos metroviários 
conquistados até o 
momento se devem às 
longas e duras lutas. A 
nossa caminhada é a 
mesma dos que também 
lutam por outros direitos 
sociais como saúde, 
educação, transporte 
e moradia. Por isso, a 
solidariedade que existe 
entre os movimentos 
sociais. Pois é só através 
da mobilização e do 
engajamento de cada um 
que conquistaremos os 
nossos direitos coletivos.

Ao demitir os 
trabalhadores engajados 
nas lutas pelas nossas 
condições de trabalho, 
o Metrô, a mando do 
governador, demonstrou 
de qual lado está. 
Infelizmente é do lado dos 
denunciados pelo TCE 
(Tribunal de Contas do 
Estado) por improbidade 
administrativa, ou seja, por 
corrupção e má utilização 
do dinheiro público. São 
eles Mário Fioratti Filho, 
diretor de operação; Décio 
Tambelli, coordenador da 
comissão de privatização da 
secretaria de transportes; e 
Conrado Grava de Souza, 
ex-diretor de operações. 

Ao mesmo tempo, 
nossos guerreiros 
receberam um telegrama 
que impede de adentrar nas 
partes internas do Metrô. 
Quem são os verdadeiros 
vândalos? A história irá 
comprovar.

“Foi sem querer querendo” 
o bloco mais animado da cidade

Encontro de Mulheres 

A Banda do 
Trem Elétrico 
vai realizar o 
tradicional desfi le 
pelas ruas da capital 
no dia 13/2, sexta-
feira de carnaval. 
O tema deste ano 
homenageia o 
personagem do 
seriado Chaves, 
interpretado pelo 
ator Roberto 

Bolaños que faleceu em novembro de 2014.

Fundada em 6 de fevereiro de 1984, 
chega aos 31 anos com muita alegria para 
fazer o trajeto que terá concentração na 
Rua Luiz Coelho, descerá a Rua Augusta 
até o Teatro Municipal, na Praça Ramos de 
Azevedo.

A Banda é animada pelo trio elétrico 
e oferece gratuitamente cerveja, batidas e 
camisetas aos participantes, além disso o 
Caldo dos Sobreviventes para quem resistir 
até o fi nal, na sede do Sindicato.

Traga sua família e venha curtir o 
carnaval com a gente!

Impressora HP 
Vendo uma impressora HP 1315 all-in-one em ex-
celente estado de conservação (com manual, cd e 
cabos). Porém, atualmente, apresenta erro “verifi car 
cartuchos de impressão”. Junto vai 1 cartucho 28 
(colorido) e outro 27b (preto fosco) originais HP 
cheios, 2 cartuchos coloridos (28), 1 fotográfi co (58) 
e 1 preto (22) com apenas uma recarga. R$ 130,00. 
Tratar com Mistrineiro,  ASMI- ITS – esc. A, ramal 
34915 ou pelo fone:  99111-0994.

Compro automóveis
Cansou de perder dinheiro vendendo seu carro? 
Compro seu carro e pago à vista, rápido e fácil! 
Cubro orçamento de 0 km também! Me mande uma 
mensagem no WhatsApp, fone: (11) 94722-4224 ou 
por  e-mail: fernandohccunha@gmail.com, com o 
título: AMIGO METROVIÁRIO NÃO PERCA DINHEIRO! 

Serviços Contábeis/IRFF
RBY Assessoria Empresarial. Empresa especializada 
em prestação de serviços contábeis para prestado-
res de serviços e Imposto de Renda para pessoa 
física. Consulte: www.rby.com.br

Cuidadora de Idosos
Cuidadora e acompanhante de idosos. Ótima pro-
fi ssional, responsável e ama o que faz. Tratar com 
Tânia Maram, fone: 99684-9005. 

Sobrado
Vende-se sobrado a 5 minutos do metrô Tucuruvi.  
2 quartos com suíte, área de serviço grande,  chur-
rasqueira e garagem grande para dois veículos 
médios ou pequenos. Aceito proposta.  R$ 420 
mil. Tratar com Tolentino, OTM3, TRT, ST, fones: 
94220/6245/2243-7264.

TV LCD 22 pol
Vendo TV de LCD, Sony de 22 polegadas com pouco 
uso. Tratar com Mônica, OT, fone: 3482-3942.

Sobrado
Vende-se sobrado em São Bernado do Campo, 
bairro Batistini. 3 dormitório (uma suíte), sala, 
cozinha, varanda, lavanderia, 2 vagas de garagem. 
R$ 200 mil.  Não aceito fi nanciamento. Tratar com 
Mirian Oliveira, OT, Linha 1-Azul, JAT, ramal: 241761 
ou fone: 97358-5653.

Corsa Hatch
Vende-se Maxx, 2009/2010, cinza, motor 1.4. 
Ótimo estado. Tratar com Edivaldo, fone: 2639-
0812/99164-7992.

Eletricista
Serviços de instalação e  manutenção predial e 
residencial. Garanta a segurança de sua família e 
do seu patrimônio. Tratar com Reinaldo Gomes, 
fone: 2043-5531/95638-0071.

Quadro em tela da Santa Ceia
Vendo um quadro da Santa Ceia. Pintura em tela à 
oléo com moldura do artista plástico catalogado 
“Morita”, medindo 1,20 m X 0,90 m (comprimento 
x largura). R$ 600,00. Tratar  com Mistrineiro,  ASMI- 
ITS – esc. A, ramal 34915 ou pelo  fone:  99111-0994.

Carrinho de bebê da marca Hércules
Fácil de transportar,bandeja removível,amplo 
cesto porta-objeto,cabo reversivel,encosto com 
cinco  posições de regulagem, rodas tratoradas 
com sistema de amortecedor. Fácil de abrir e fechar. 
Visor de capota.Permanece em pé após fechado.
Freios dianteiros e traseiro.Cinto de segurança 
com 5 pontos. Certfi cação no INMETRO. R$ 200,00 
(seminovo). Tratar com Mistrineiro,  ASMI- ITS – esc. 
A, ramal 34915 ou pelo fone:  99111-0994.

Mel puro/100% Silvestre
Vendo. Tenho apiário no Vale do Ribeira, parque 
“Petar” (350 Km da Capital, entre São Paulo e Paraná). 
Tratar com Eloy ou Rose, fones: 98163-7650 (Vivo)/ 
98769-0298 (Tim)/97969-3136 (Claro)/5621-4021 
(res.). Faço entregas nas estações e Pátios (a com-
binar). Ligue até às 22h, qualquer dia da semana.

Serralheria
Portões, grades, janelas, escadas, estruturas metáli-
cas e outros materiais. 100% galvanizado. Toda linha 
de ferro e alumínio. Garantia de 3 anos. Pagamento 
facilitado. Desconto para metroviários. Tratar com 
José Carlos, fones: 3448-2933/94713-7979, ID 
35*16*116447 ou contato@serralheiromestre.
com.br

Chácara/Santa Isabel
Alugo. Venha se divertir. Relaxar e descansar em 
meio a natureza. 3 quartos, piscina, churrasqueira, 
forno e fogão a lenha, pingue-pongue e pebolim. 
Facebook: chacara recanto das andorinhas-santa 
isabel. Desconto para metroviários. Tratar com 
Severino, fones: 2584-2100/98080-7133.

Suítes na praia da Enseada/Guarujá
Aluguel. Próximo da praia. A partir de R$ 90,00 o casal. 
Café da manhã. Com tv, frigobar, ventilador de teto. 
Próximo ao Carrefour, Extra e toda rede bancária. 
Tratar com Sônia ou Erivan, fones: (13) 3011-3632.

Sítio Patinhas/ Peruíbe
Venha conhecer as belezas de Peruíbe. Cachoeiras, 
praias e sítios irão deixar seu verão marcante! Acesse: 
sites.google.com/site/sitiopatinhas. Tratar com 
Natan, fones: 2527-2707/99133-1628.

Aulas de dança
Aulas de dança, vários ritmos. Na terça-feira (manhã, 
tarde e noite) no Sindicato. Mensalidade: R$ 50. 
Informações com o professor Tony Romão (celular 
97219-6311) ou com  Nilson (97137-7142).

Grande Desfi le: 13/2, sexta-feira. Concentração a partir 
das 19h, na rua Luiz Coelho esquina com a rua Augusta

O prazo para entrega das inscrições vai é até 23/2. Preencha a fi cha de 
inscrição (publicada no Plataforma n° 619)e entregue para as diretoras ou 
diretores do Sindicato. A inscrição também poderá ser feita por telefone (2095-
3600) ou por e-mail para a Secretaria Geral (sindicato@metroviarios-sp.org.br). 

 Crianças até 12 anos não pagam

 Crianças de 13 a 16 anos paga 50% da diária do Hotel (R$ 125,00)

 A partir de 17 anos paga integral (R$250,00)

Hotel Gran Roca  – Av Walter Engracia de Oliveira, 229 – Atibaia – 
São Paulo

Veja a programação
27/2 – Sexta-Feira: 19h - Credenciamento. Abertura: Mesa - 

Situação da Mulher Trabalhadora e a Conjuntura Política. 
Após: saída para o local do Encontro

28/2 – Sábado: 7h - Saída de van do Sindicato para local do 
Encontro. 8h às 9h - Café da Manhã. 9h às 12h - Painel 
sobre Opressão a Assédio Moral e Sexual e Saúde da 
Mulher Trabalhadora. 12h às 14h – Almoço. 14h às 
16h – Grupos de Discussão Temáticos:  Violência Contra 

as Mulheres; Saúde; Direitos Reprodutivos; Mulheres 
Negras e LGBTT. 16h às 16h30 – Café. 16h30h às 18h – 
Grupos de Discussão: Condições de trabalho e pauta de 
reivindicações

1/3 Domingo: 8h às 9h – Café da Manhã. 9h às 13h – 
Plenária Resoluções Gerais e Resoluções da Pauta de 
Reivindicações. 13h às 13h30 – Encerramento. 13h30h – 
Almoço. Retorno a partir das 16h

Participe do 9º Encontro de Mulheres Metroviárias de 
São Paulo que será realizado de 27/2 a 1º/3, em Atibaia, no 
hotel Gran Roca.
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Todos os dias os 
metroviários trabalham 
com dedicação para 
oferecer um transporte 
de qualidade para a 
população. O metrô é 
considerado o transporte 
mais efi ciente da cidade 
de São Paulo. Somos nós 
metroviários que damos 
vida ao metrô.

Por isso, não aceitaremos 
qualquer tipo de imposição de 
metas. Muitas dessas metas estão 
relacionadas com as falcatruas do 
governo PSDB e são executadas 
pelas empreiteiras. Somos 100% 
metroviários!

Ao longo de mais de 20 anos a 

corrupção tomou conta dos contratos 
do Metrô, como fi cou conhecido o 
esquema do “Trensalão”. As metas 
aplicadas pela empresa ao defi nir a 
PR envolvem os contratos do Metrô 
e quem paga é o trabalhador. Entram 
no cálculo de metas os seguintes 
indicadores:

Veja algumas metas impostas pelo Metrô
 Linha 4 - Amarela 

(Estação Oscar Freire) - Obras 
paralisadas devido ao atraso 
ou falta de pagamento dos 
fornecedores de concreto, 
energia etc.

 Linha 15 - Prata - As 
obras estão envolvidas em 

investigações da Operação 
Lava Jato.

 Linha 17 - Ouro - Estão 
paralisadas devido a morte de 
um operário que trabalhava na 
obra. Foram constadas diversas 
irregulariedades quanto a 
segurança no trabalho. 
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Participação nos Resultados

Histórico da Luta 
pela Equiparação

 2011: 
Aproximadamente 
1500 pessoas 
equiparadas

 2013/2014: 
Aproximadamente 
1700 pessoas 
equiparadas

Mobilizar para garantir a Equiparação
O pagamento dos equiparados é resultado da luta 

da categoria ao longo dos anos (veja o Box). Em 2013 
fi zemos uma grande campanha, que gerou uma lista 
com mais de 2200 nomes para a equiparação. Mas 
ainda faltam muitos companheiros.

Em reuniões que ocorreram nos dias 3, 4 e 5 
de fevereiro no Sindicato com os trabalhadores da 
Operação, Administrativo, Manutenção e Logística foi 
defi nido que será novamente realizada a passagem de 
listas nas áreas para ser apresentada ao Metrô.

Para o Sindicato, a Equiparação é essencial para 
o enquadramento de todos os trabalhadores que 
exercem a mesma função. Vamos garantir esse direito 
com luta e pressão. Ajude a organizar a listagem em 
sua área. Veja o modelo de lista no nosso site: 
www.metroviarios.org.br

Equiparação Salarial

O valor será composto da 
seguinte forma: uma parcela 

fi xa de R$ 3.792,14 (sem 
redutor) + 40% do salário-

base. O valor mínimo será de 
R$ 4.860,93 (sem redutor). 
Relembrando que o “sem redutor” 
na parcela fi xa e no valor mínimo 
foi uma conquista da categoria na 

Campanha de 2012.

Fique por dentro!
Durante a Campanha Salarial 
fi cou decidido que a PR será 

paga no dia 28/2/2015.
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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 
Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves 
sobre Trilhos no Estado de São Paulo. R. Serra do Japi, 31 – 

Tatuapé - CEP 03309-000 - Fone: 2095-3600 - Fax: 2098-3233. Subsede: Rua Cerqueira 
César, 480, Santo Amaro. Atendimento: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h, (fecha das 
12h às 13h), fone: 7467-3841. Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br 
Presidente: Altino de Melo Prazeres Júnior. Diretor Responsável: Tiago Marcelino Pereira. 
Redação e Revisão: Paulo Iannone. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Fígaro. Fo tolito 
e Impressão: RD Gráfica. Tiragem: 6 mil exemplares. 

Falta de quadro no Tráfego
Desde o início de fevereiro houve uma 

determinação da GOP para que a oferta de 
trens nas linhas teria que estar completa 

cerca de 10 a 15 minutos antes do que ocorria 
anteriormente. Com isso, a quantidade de despachos 
de trens nos pátios aumentou consideravelmente neste 
período. A solução encontrada pela Cia. para suprir a 
falta de quadro no Tráfego foi antecipar o horário de 
entrada dos operadores para as 5h. Isso nunca ocorreu 
desde a implantação da escala 4x2x4.

Essa situação gera uma série de difi culdades para 
estes trabalhadores pois não há transporte público 
que dê acesso aos pátios, e o transporte oferecido pela 
empresa não é adequado, obrigando os companheiros/
as a usarem meios de transporte particulares para 
conseguirem chegar ao posto. Consideramos isso 
uma prática é ilegal, porque em nosso contrato não é 
exigido que tenhamos carro para sermos admitidos.

Esta mudança de horário acontece 
principalmente na Linha 3, pois não há quadro 
sufi ciente de operadores no dito “cedão”. Já nas Linhas 
1 e 2 isso não acontece pois os operadores que são 
promovidos para lá são praticamente obrigados a 
entrar em horários bem cedo, ameaçados inclusive de 
terem a vaga rejeitada.

Isso impede que se amplie o número de 
funcionários da escala 4x2x4, deixando os OT’s que 
estão na fi la de espera para esta escala sem esperança 
de movimentação. Neste sentido, foi feita uma 
conversa com o coordenador onde a única proposta 
feita por ele foi a redução no horário de entrada da 

noitada para evitar o excesso de horas extras.

O Sindicato é contra esta prática e enviou carta 
à GOP, com cópia a GCP, para discutir o assunto 
que entendemos ser possível solucionar somente 
com o aumento do quadro de OT’s na escala base. É 
importante a mobilização de todos neste momento, 
pois esta atitude sobrecarrega o pessoal que hoje está 
na escala e evita a movimentação dos novos para ela.

Estamos chamando uma reunião em dois 
períodos no Sindicato no dia 24/2, às 10h30 e 15h30, 
para defi nirmos a forma de luta contra mais este 
ataque da empresa. Compareça!

Inscreva-se para ser 
delegado do 11° Congresso

O 11º Congresso dos 
Metroviários acontecerá nos 
dias 26, 27, 28 e 29 de março. A 
Comissão Organizadora defi niu 
os prazos do processo de eleição 
para os delegados. As inscrições 
acontecerão entre os dias 16 e 
26 de fevereiro. Para realizar é 
simples, basta preecher a fi cha 
(ao lado) e enviar ao Sindicato. 
A eleição vai ocorrer de 2 a 6 de março.

As teses estão divididas em dois blocos, sendo 
o primeiro com os temas relativos à Conjuntura 

Internacional e Nacional, 
Movimento Sindical, 
Transporte e Opressões. Já o 
segundo é sobre a Pauta de 
Reivindicações e Plano de Lutas, 
Organização de Base e Estatuto. 
As teses coletivas (com ao 
menos 20 assinaturas) devem 
ter 3 mil toques por tema, as 
individuais devem ter 3 mil 

toques no geral.

O 11º Congresso será um importante espaço para a 
organização da categoria e de nossas lutas.

As inscrições poderão ser feitas por fi chas 
preenchidas a mão e assinadas e entregues na 
secretaria- geral do Sindicato. As fi chas preenchidas 
e assinadas também poderão ser escaneadas e 
encaminhadas por e-mail (sindicato@metroviarios-
sp.org.br).  Prazo de inscrição: 16 a 26 de fevereiro.   

Fique atento aos prazos:

Sindicato dos Metroviários de São Paulo
Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé – São Paulo – CEP 03309-000– Fone: 2095-3600 – Fax: 2098-3233 – CNPJ: 62.877.196/0001-54

Ficha de Inscrição - 11º Congresso
NOME

R.G. DA CIA ÁREA

FONE E-MAIL

DATA ASSINATURA

POSTO DE TRABALHO ESCALA

Atenção ASM’s
Em reunião do dia 10/2, realizada entre o Sindicato 
e a Cia. na SRTE, para a discutir a implantação 
do rodízio no OPS, foi apresentado o áudio do 
ex-coordenador de Segurança desmentindo a 
necessidade do rodízio alegada pela empresa, 
reforçando denúncia de prática anti-sindical. O 
Metrô afirma que não se manifestará com relação 
ao áudio. Continuaremos a levar a denúncia em 
todas instâncias possíveis para garantir a orga-
nização dos trabalhadores. No dia 24/2 faremos 
duas reuniões no Sindicato, às 10h30 e 15h30, para 
discutirmos o rodízio e também os seus reflexos 
como, por exemplo, dos arrastadores em JAB, 
que foi potencializado depois da implantação 
do rodízio.

Falta de Quadro OPE/OPS
Várias estações não têm funcionários para en-
cerramento e abertura da operação comercial. 
Algumas encerram com apenas um funcionário! 
Exigimos do Metrô o quadro mínimo orientado 
pela CIPA. A solução é simples: mais funcionários 
na escala base, já!

Falta de quadro na Linha 5
Devido a falta no quadro de funcionários e da 
escala base, a estação Vila das Belezas encerra a 
operação comercial com apenas um OTM-3. O início 
da operação comercial se dá na mesma forma, pois 
falta OTM-1 na escala base, ou seja, os companhei-
ros OTM-3 abrem e fecham a estação sozinhos e, 
com a realocação dos AS’s, os companheiros ficam 
expostos ao elevado índice de violência da região.

Violência em CDU
Pequenos roubos vêm ocorrendo na estação 
Carandiru e a falta de quadro contribui para isso. 
Antes era no acesso, agora estão roubando no 
mezanino e em frente às bilheterias, inclusive à mão 
armada. Até quando usuários e funcionários vão 
ficar expostos a riscos que ameaçam suas vidas? 
Exigimos providências do Metrô, pelo aumento do 
quadro e reponsabilidade na segurança de todos.

Combate à violência psicológica
Seguindo o que determina nossa legislação, o 
Sindicato inaugura uma Comissão de Combate ao 
Assédio Moral (CCAM) e demais violências pratica-
das no ambiente de trabalho. A lei prevê a atuação 
conjunta com representantes da empresa, mas o 
Metrô se recusa a participar, e não quis debater 
sobre o assunto na Campanha Salarial de 2014. 
Conforme orientação do Ministério Público do Tra-
balho, o Sindicato notificou o Metrô formalmente 
e, após descumprimento do prazo, a Comissão já 
pode atuar de forma legítima. Em breve o site do 
Sindicato terá todos os canais de consulta e acio-
namento dessa ferramenta e que será importante 
para combater o histórico de assédio moral e outras 
violências psicológicas  no ambiente de trabalho. 

FGTS
O Sindicato entrou com ação no ano passado, 
mas devido a grande demanda o STF suspendeu 
as ações do FGTS até que ele julgue cada uma e 
utilize como veredito para todas as outras. O site do 
Sindicato continua coletando os recadastramentos 
para os interessados, de modo que quando tiver-
mos a decisão final anexaremos estes cadastrados.

Campanha de solidariedade
O companheiro AS Alberto Rocha, que foi demiti-
do por justa causa em 2 de janeiro de 2014, entrou 
com ação trabalhista para a sua reintegração. A 
audiência ocorreu em setembro do ano passado 
e agora ele está aguardando a decisão judicial. 
Desde a sua demissão o companheiro está sem 
salário e, por esse motivo, estamos fazendo uma 
campanha financeira. Colabore depositando 
qualquer quantia na Conta Corrente 16645-4, 
Agência 2445-7, Banco do Brasil.
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