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Na segunda-feira, 18/02, o 
Sindicato assinou o acordo 
de PR referente ao período 

de janeiro/2007 a dezembro/2007, 
garantido que no dia 29/02 será 
efetuado o pagamento do restante 
da PR, proporcionalmente ao salário 
base de cada metroviário.

O cálculo da PR deverá ser 
feito com base em uma parcela fixa 
de R$ 2.213,00, mais 30% do salário 
base, menos os R$ 800 pagos como 
antecipação em 05 de dezembro de 2007. 

Quando o Sindicato fechou o 
referido acordo com a empresa também 
tratou de reivindicar a garantia de que 

nenhum metroviário receberia valor 
inferior ao da PR anterior. Com isso, 
os metroviários com salário base de 
até R$ 1.724,00 receberão a PR no 
valor de R$ 2.730,00 e, ao subtraírem 
o adiantamento de R$ 800, terão um 
crédito de R$ 1.930,00 a ser pago no dia 
29/02.

Conforme o Acordo fechado 
com a empresa, têm direito a 
receber a PR todos os metroviários 
que trabalharam ao menos um dia 
durante o período. Aqueles que foram 
desligados ou demitidos receberão 
proporcionalmente ao período 
trabalhado.

PR na conta dia 29/02 

Garanta os seus direitos e 
 amplie suas conquistas!  
Sindicalize-se!

Entre em contato com um diretor do 
Sindicato ou ligue: 6195-3623/3632.

Depois de uma das mais difíceis campanhas 
pela conquista da PR, inclusive com a 
demissão de 61 metroviários, a empresa 
efetuará o pagamento total do Acordo no dia 
29/02. Confira abaixo quem tem direito e a 
fórmula para calcular a sua PR

Sindicato propõe ações contra 
sucateamento do Metrô

Nesta terça-feira, 20/02, o Sindicato encaminhou carta 
à Cia. propondo uma série de ações a serem adotadas a 
médio e longo prazo, com o objetivo de alterar o contexto 
de degradação em que se encontra o sistema metroviário, 
quando funcionários não são valorizados como devem e 
onde há o sucateamento de peças e equipamentos, o que 
acaba gerando uma série de problemas. 

Entre a ações propostas está a valorização do quadro 
funcional com permanente programa de treinamento 
e reciclagem em todas as áreas e revisão no plano de 
cargos e salários, garantindo melhores condições de 
desenvolvimento profissional.

A promoção de aprovados em concursos internos, 
realização de manutenção preventiva efetiva, além da 
revogação da contratação de menores para atuarem 
nas estações também constam na proposta. O 
Sindicato cobrará uma resposta da empresa e buscará o 
atendimento de suas reivindicações..

Denúncias no Metrô
O Sindicato tem acompanhado as denúncias veiculadas nos meios de 

comunicação e espera que sejam esclarecidas, tendo em vista se tratar de 
uma empresa pública com grande credibilidade entre a população usuária, 
além de se tratar do melhor meio de transporte de São Paulo.

Zelando pelo bem público, nós, metroviários, esperamos que estas 
denúncias, bem como outras que já foram feitas anteriormente e que ainda 
possam surgir, sejam apuradas,e que, havendo responsabilidades de quem 
quer que seja, haja punição como manda a lei.



Campanha em pauta
Depois das 
constantes 
ocorrências 
de falhas 
no sistema 
metroviário, 
que acabaram 
tendo grande 

repercussão negativa para a 
população, a Cia. adotou uma 
série de medidas para tentar 
minimizar a situação caótica 
de sucateamento do Metrô. 

Uma delas é encaminhar 
à manutenção todos os trens 
que apresentarem falhas ao 
longo da linha e nas inspeções 
de rotina, procedimento 
que consideramos correto. 
Ocorre que isso criou uma 
indisponibilidade de trens 
durante a operação comercial, 
culminando com um conflito 
entre GMT/GOP. 

Como exemplo, citamos 
o que acontece pela falta de 
OTs no pátio, principalmente 
durante o horário de pico, 

quando, normalmente, o 
pátio fica sem OTs e CSTs. 
Como em um efeito cascata, 
a manutenção acaba não 
conseguindo realizar suas 
atividades dentro do período 
desejado, e quando os OTs 
voltam ao pátio, uma grande 
quantidade de atividades 
tem de ser realizada, por sua 
vez, sobrecarregando tanto 
os OTs quanto o pessoal da 
manutenção.

Para solucionar este 
problema, dando condições 
para a realização de manobras 
e testes com os trens, a empresa 
está convidando OTs para 
fazerem hora extra no pátio. 

Nas demais áreas da 
GOP já não se convida, mas 
convoca-se, e em muitos casos 
de uma forma assediante, para 
cobrir buracos e viabilizar 
as várias estratégias criadas 
recentemente. Isso sem falar 
das constantes alterações de 
escalas sem prévio aviso e do 

não cumprimento do Acordo 
Coletivo no que se refere ao 
tempo de permanência na 
escala semanal na maioria das 
estações.

Entretanto, este é 
justamente o momento que 
temos para provar que o 
atual quadro não é suficiente 
para atender a demanda de 
atividades da empresa. Logo, 
não devemos aceitar esse 
“convite” e seguir a orientação 
do Sindicato da não realização 
de horas extras, bem como 
denunciar ao Sindicato o 
não cumprimento do Acordo 
Coletivo.

Não ajude a mascarar 
a real situação da falta de 
quadro no Metrô.

Participe da luta pela 
reposição do quadro de 
metroviários!

Diga não à hora extra! 

Almir de Castro,  
OT e secretário de políticas 

Atenção: Os artigos assinados não traduzem 
necessariamente a opinião do Sindicato. Os 
artigos podem ter no máximo 20 linhas de 70 
toques. As colunas são de responsabilidade 
das secretarias que as utilizam.
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Passados mais de seis meses 
de uma intensa campanha 

pelo recebimento da PR, os 
metroviários finalmente recebe-
rão a participação nos resultados 
finais da empresa. É certo que o 
produto final desta empresa Me-
trô tem apresentado uma série de 
problemas, causando insatisfação 
dos usuários, mas isso nada tem a 
ver com a dedicação e profissio-
nalismo dos metroviários. 

Ao contrário. A categoria 
metroviária tem feito o pos-
sível e impossível para tentar 
fazer com que o transporte 
metroviário continue tendo 
qualidade. No entanto, nem 
tudo depende só deles, nem 
eles se interessam em abrir 
mão de suas folgas para fazer 
horas extras, nem tão pouco 
de acumular diversas funções 
para que o sistema funcione 
o mais próximo possível do 
ideal.

É por isso que o Sindicato já 
está dando rumo para o início 
de nossa campanha salarial, 
envolvendo a PR 2008, que 
terá argumentos mais que 
atuais e convincentes para 
encaminhar sua pauta de rei-
vindicações que, como reafir-
mamos diversas vezes, sempre 
pontuou a necessidade de 
haver reposição de quadro de 
funcionários por meio da rea-
lização de concursos internos 
e externos e, conseqüentemen-
te, fim da realização de horas 
extras excessivas e melhorias 
no plano de saúde.

Conforme correspondên-
cia já encaminhada à Cia. pro-
pondo uma série de ações para 
reverter a situação de sucatea-
mento do Metrô, também se-
rão incisivas as reivindicações 
por realização de manutenção 
preventiva, o que engloba 
diversas medidas efetivas de 
médio e longo prazo.

Aqui enfatizamos a im-
portância de abortar medidas 
como a contratação de jovens 
cidadãos para atuar nas esta-
ções, o que, no entendimento 
do Sindicato, pode colocar 
em risco a segurança dos pró-
prios, além dos metroviários 
e usuários.

A reintegração dos com-
panheiros demitidos por 
lutarem por seus direitos 
também, certamente, será 
um dos principais pontos da 
pauta de reivindicações, bem 
como o fim das terceirizações 
e privatizações.

Enquanto entidade de clas-
se representante de uma das 
mais importantes categorias 
profissionais do país, o Sin-
dicato não renunciará ao seu 
dever de buscar todas as for-
mas para que os metroviários 
tenham boas condições de 
trabalho e, como conseqü-
ência, para que a população 
tenha uma boa prestação de 
serviços.

Porque não devemos fazer horas extras

Apartamento
Vendo em São Mateus (urgente), Inocop Santa Bár-
bara. Reformado, 56m², quitado, 2º andar, 2 dorm. R$ 
62 mil. Condomínio: 170,00. Tratar com Ângela, fones: 
6962-7175/9456-2988.

Sítio em Extrema/MG
Vende-se. R$ 63 mil. 7.500 m, àgua, luz, pomar. Próximo à 
Cachoeira de Salto de Baixo. Tratar com Ricardo Santos, 
fone: 3852-0744 ou Edson, fone: 9353-8417.

Grupo Teatral
Amigos da Cia. convida! Você é metroviário? Quer fazer 
parte de um grupo de teatro legal? Então, cadastre-se 
em:  www.mixturamix.com.br ou fale com José Môna-
co, AE/PEN, esc. A3 ou pelo fone: 6198-5432.

Computador
Só R$ 399,00, completo com Internet e rede. Fale com 
Áureo, fone: 2682-7974.

Pacotão
Leve tudo por R$ 100,00. Web cam, cabo de impressora, 
modem, cd-rom, joystick, gravador de cd, placa de rede, 
som, vídeo. Fale com Áureo, fone: 2682-7974.

Marea SX
Vendo, verde, 99/99, gasolina e gás, alarme, trava Mult 
Look, ar, desembaçador traseiro, roda liga leve, travas 
e vidros elétricos, direção hidráulica, pneus novos. 
Documentos ok. R$ 19 mil. Aceito proposta. Tratar 
com Edmilson, fone:7406-3855.

Som
Vende-se, Aiwa 2.200. Bom estado. Tratar com Fátima, 
fone: 66311-108 (à noite).

Berço
Vendo em mogno com 4 gavetas. Ótimo estado. Tratar 
com Fátima, fone: 6631-1108 (à noite).

Inglês no Sindicato
Conversation immediate (fale imediatamente). 
Reading, writing, understanding (leia, escreva e 
compreenda). Só 4 estágios. Aulas às quintas-feiras, 
das 18h30 às 20h30. Tratar com Prof. Smith, fones: 
9208-9170/6195-5360. Ligue ou compareça.

Clio Sedan 
Vendo, 2003, novo, direção hidráulica, vidros/travas 
elétricas, alarme, airbag duplo. Único dono. Somente 
13 mil km rodados (original com manual). R$ 22.900,00 
(abaixo da tabela). Tratar com Osvaldo Ramos, fones: 
8336-7602 ou estação SAN, esc. A, fone: 3285-0022, 
ramal: 14800.

Kadett
Vendo, ano 93,  grafite, lindo. R$ 7.800,00, IPVA e multa. 
Tratar com Stampini, SLO, ITQ, esc. D, fone: 34901ou 
fone: 7469-1178

Limpe seu nome
“Trato” assessoria e cobrança. Próximo Metrô Artur 
Alvim. Falar com Gisele, fone: 2217-1980. 

TV Toshiba
14 polegadas, controle remoto, sem uso, garantia 
de 3 anos. Tratar com João Roberto de Souza, fone: 
6919-5353.

Corsa Classic VHC
Vende-se ano 2004, cinza colina, v.v., som, trio, engate, 
farol auxiliar. Ótimo estado. Tratar com Abenones, fone: 
3854-4447 ou 9602-1163.

Apartamento
Vendo, próx. Hosp. Geral de  Guaianazes, lindo, 2 dorm., 
1 vaga, quitado, particular.Aceito financiamento,  R$ 38 
mil. Tratar com Raphael, fone: 3856-9920

Alugo Chácara em Santa Isabel
Acomodações para 15 pessoas . Venha se di-
vertir, relaxar e descansar em meio a natureza. 
Piscina,churrasqueira forno/fogão a lenha, bilhar, 
ping-pong, microondas, tv com parabólica. Tratar com 
Severino, BAS, esc. D, fone: 6586-7735.

Apartamento no centro de Itaquera
Vendo com 2 dorm.,1 suite, sala, coz., área de serviço,1 
WC, varanda,1 vaga. Rua Baixada Santista esquina com 
Campinas do Piaui. R$ 85 mil. Aceito financiamento e 
carro como forma de pagamento. Tratar com Wilson de 
Jesus L. da Silva, fones: 6205-1314/6179-8852

Casa em Brás Cubas/Mogi das Cruzes
Vende-se com 3 dorm., 1 suite, 1WC, quintal, sala e 
coz.  grandes, 4 vagas na garagem. 262 m² total (11,5 
x 22,5) R$110 mil. Aceito FGTS, financiamento. Falar c/ 
Sr. Carli, fones: (11) 8646-5841/4724-9900.

Cuidadora de idosos
Cuido de idosos com dedicação e eficiência. Tratar com 
Divina Bastos, fone: 6523-5192/9245-1672.

Mel
Vendo mel puro, mel composto, própolis, geléia real, 
pólen e produtos apícolas em geral. Tratar com José 
Costa na Estação Vergueiro ou pelo fone: 6964-9563 
/9419-3293, ramal 15800.

Camisetas And 1
Vendo tamanhos até XXGG. Uma por R$ 40 ou três por 
R$ 110. Cheque para quinze dias. Tratar com Douglas 
Tavares, CCV/SAU, fone: 3179-2000, r.: 6451/16452
ou fone: 3276-7481 (Paula).

Terras de Santa Cristina II
Vendo ou troco urgente (motivo viagem). Terreno 
com 600 m² (15x40m). Ótima localização. Próximo 
as águas da represa. Ótima opção para investimento. 
Avaliação em 01/2008: R$ 30.860,00. Para venda: R$ 18 
mil (estuda-se veículo no negócio). Tratar com Rodrigo, 
fone: 7452-4857 ou rodrigo11marcel@gmail.com

Aluga-se apartamento
V. Mariana, 2 quadras da estação, R.Bartolomeu de Gus-
mão 302, 44m², face norte, armários no quarto, cozinha, 
banheiro, garagem independente, prédio com duas 
piscinas, playground,  ampla área jardinada. R$ 750,00 
mensais, condomínio R$ 260 e IPTU R$ 77. Tratar com 
Edgard Georges El Khouri, fone: 3288-1000.

Vendo quitinete
35m², na Rua Peixoto Gomide a 2 quadras da Paulista. 
Tratar com Irany Mariana Santos Miranda, fone:  3291-
5318/9535-7827.

Vendo Berço
Padrão americano. Laqueado na cor branca. Bom 
estado. R$350,00. Tratar nos fones: 6747-3059/8303-
7745.

Cadeira Infantil para Carro
Marca Burigotto, estampa azul. Bom estado. Suporta 
até 25kg. R$ 180,00. Fones: 6747-3059/8303-7745.

Oportunidade – Praia Grande
Apartamento, 2 dorm.,1 suite com armários, cozinha 
grande (armários modulados), sala de TV e jantar, 3 
varandas com vista para o mar. Próximo ao comércio. 
200 m da praia. Prédio residencial com piscina, chur-
rasqueira, forno de pizza, salão de festas e jogos.1 
vaga, vigilância 24 hs, 4º andar. R$ 135 mil. Tratar com 
Norma, fones: 3596-5645/9141-6501.

Em mais um ano a organização e 
realização do desfile da Banda do 

Trem Elétrico foi um sucesso. Mais 
de 5 mil foliões participaram da festa, 
descendo a rua Augusta até o Teatro 
Municipal, animados por trio elétrico e 
bateria de escola de samba. 

Encerrado o desfile, a folia ainda 
continuou até o primeiro trem 
passar na quadra do Sindicato, onde 
foi servido o famoso “Caldo dos 
Sobreviventes” – que não poderia faltar 

no tradicional carnaval da categoria 
metroviária.

Além disso, a Banda teve 
importante destaque em alguns meios 
de comunicação, como Guia da Semana, 
Portal Terra, rádio Transcontinental, 
CBN e Bandeirantes.

Parabéns a todos os metroviários, 
amigos e familiares que fizeram esta 
belíssima festa acontecer! 
No próximo ano tem mais!

Banda do Trem Elétrico 
tomou a Augusta
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Você, após tantos anos, já 
não mais usa o uniforme 

preto, que tal qual fosse sua 
segunda pele, infundia nos 
mais jovens a confiança, nos 
mais antigos de Companhia, 
o respeito.

Sua força, seu 
profissionalismo, a pureza 
e retidão d seu caráter 
permanecerão a iluminar 
como um farol os caminhos 
daqueles que têm a coragem, 
a honra e a dignidade de usar 
o uniforme preto.

“Respeito não se impõe, 
se conquista!”

E você conquistou não 
apenas nosso respeito, mas 
nossa admiração, carinho e 
gratidão.

Força e honra!

“O que fazemos em vida 
ecoa na eternidade”.

Festa em homenagem 
 ao AS Porto

Devido ao seu 
desligamento do Metrô por 
motivo de aposentadoria, 

no dia 08/03 o AS Porto 
será homenageado. A festa 
acontecerá na área de lazer do 
PIT e terá a sua organização 
a cargo dos ASs Lombarde, 
Carlos Henrique e Pedro 
Silva. Amigos e familiares 
estão convidados a prestar 
esta merecida homenagem ao 
colega. Contate a rapaziada e 
boa festa! 

Equipe de Segurança de PSS

Ao velho Porto

Os metroviários levaram muito samba 
e alegria a todo o Centro de São Paulo
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Aposentadoria especial 
emperra em Lei de FHC

1- O que está emperrando a conquis-
ta da aposentadoria especial para os 
metroviários?

É a legislação cada vez mais restritiva 
de direitos e as normas editadas pela Previ-
dência Social. Muitas delas até chamamos 
de secretas, porque não são publicadas no 
Diário Oficial. Não há acesso ao conheci-
mento da população. Essas normas existem 
na chamada Intranet e não são acessíveis a 
nós, embora digam quais são os parâme-
tros e critérios para se reconhecer ou não 
determinados direitos.

2- Como o PPP influencia na vida dos 
metroviários?

Este é um documento exigido pela 
legislação e preenchido exclusivamente 
ao critério da empresa. Não há formas de 
haver controle por parte do Sindicato ou 
dos trabalhadores sobre o conteúdo destes 
documentos. As próprias normas do INSS 
são absurdas, porque limitam a cerca de 5 
ou 6 linhas o espaço para descrever toda 
a vida do trabalhador e as condições em 
que ela se deu no trabalho. Então é um 
documento feito pra não funcionar, mes-
mo porque ele é extremamente limitativo 
quanto aos dados. Não permite explicações, 
mas é ele que vai determinar se o traba-
lhador tem ou não direito à aposentadoria 
especial. É a base utilizada para isso, junto 
com uma avaliação de um médico perito 
da Previdência. 

3- Os metroviários e/ou as CIPAs podem 
participar do preenchimento do PPP?

Embora os segurados sejam a parte 
interessada, fica tudo sob controle da em-
presa. E, além disso, a legislação criou um 
problema: na medida em que a empresa 
reconhecer que cada cargo/função tem 
direito ao enquadramento para fins de 
aposentadoria especial, ela vai ter que pagar 
6% a mais sob a remuneração de cada fun-

cionário, mês a mês. 
Com isso, cria-se um 
conflito de inte-
resses, porque o 
trabalhador tem 
o direito mas a 
empresa não vai 
querer reconhecer, 
porque vai aumentar 
os seus custos.

4- Existem ações jurídi-
cas julgadas procedentes na 
questão da PPP?

Sim, há diversas ações em todo o 
Brasil. Agora nós queremos nos aprofundar 
em ações específicas, que tenham sido 
abertas em outros estados com êxito para 
verificarmos se dá para nos referenciar 
com estes dados.

5- Como o Sindicato poderia 
mudar esta situação politica-
mente?

Exigindo do ministério da 
Previdência a regulamentação de 
certos artigos da legislação, para que 
permitam maior atuação por parte dos 
Sindicatos, no que diz respeito à situa-
ção dos trabalhadores. Por exemplo, o 
trabalhador só tem direito a receber uma 
cópia do PPP no ato de desligamento 
da empresa. Ora, na verdade ele deveria 
receber uma cópia do PPP anualmente! 
Deveria ser uma rotina para que ele pos-
sa ter elementos, até porque a empresa 
pode mudar suas instalações, condições 
de trabalho. Mas não! Fica tudo sob o 
critério dela, que vai preencher o PPP 
como bem entender. Então nós ficamos 
subordinados aos interesses das empresas, 
e as empresas têm o objetivo econômico. 
Ela não quer reconhecer a realidade, por-
que isso traz uma obrigação de suportar 
pagamentos e contribuições maiores. 

Especialista em Direito da Seguridade Social há 43 
anos, Antônio José de Arruda Rebouças é o advogado 
contratado pelo Sindicato para dar assessoria à categoria 
na aquisição do direito à aposentadoria especial. 
De antemão, na entrevista que segue, dr. Rebouças 
esclarece que um dos empecilhos para a conquista da 
aposentadoria especial é a legislação vigente a partir 
do governo FHC (decreto lei nº 3048/99), que restringe 
à empresa a autonomia para preencher e mudar o 
preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP). 
Dr. Rebouças afirma que é preciso pressionar o ministério 
da Previdência para que as “regras do jogo” tornem-se 
públicas e justas para os trabalhadores. Enquanto isso, 
tentará buscar brechas da lei para que os metroviários 
tenham garantido seu direito à aposentadoria 
especial. Veja a íntegra da entrevista:

O Sindicato está tentando 
agendar uma reunião com 
o ministro da Previdência 
Social, Luiz Marinho, com o 
objetivo de buscar uma solução 
para as dificuldades que 
encontramos para demonstrar 
o enquadramento da 
periculosidade elétrica no PPP.

O Metrô preenche de 
uma forma que não atende 
as exigências do INSS. Este, 
por sua vez, tem suas normas 
internas que dificultam o 
enquadramento. Logo, o Metrô 
alega estar seguindo estes 

regulamentos.
O que os metroviários 

querem é o direito de, na 
contagem do tempo para a 
aposentadoria, poder ter a 
exposição à periculosidade 
elétrica considerada agente 
prejudicial à saúde, o que 
gera aposentadoria especial. 
Além disso, o Sindicato está 
contatando outras entidades 
para agendar um ato em frente 
ao INSS a fim de exigir mudanças 
na legislação que regulamenta 
e restringe a concessão de 
aposentadorias especiais.

Ação do Sindicato



GOP está cheia  
de pendências!
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No dia 14 de fevereiro os diretores do Sindicato 
que representam os trabalhadores da GOP se 
reuniram com o objetivo de pontuar as principais 

dificuldades encontradas pelos companheiros da área ao 
desempenhar suas atividades diariamente.

Na reunião foi elaborada uma pauta com as principais 
pendências das estações, tráfego e segurança. Entre elas 
está a falta de funcionários e, conseqüentemente, realização 
de horas extras excessivas; mudanças de escala repentinas; 
não promoção dos aprovados em concursos internos; entre 
outras.

Com o objetivo de encaminhá-las e buscar soluções 
para estes problemas, o Sindicato elaborou uma carta 
que foi entregue em reunião realizada no dia seguinte, ao 
gerente de Operações, Milton Gióia, que se comprometeu a 
analisar e responder a pauta.

Depois de tantas ocorrências causadas pelo 
sucateamento e falta de manutenção preventiva do sistema 
metroviário, o Sindicato chama a atenção da empresa para 
a necessidade de serem tomadas medidas efetivas em busca 
da reconquista da qualidade do sistema, bem como da 
melhoria das condições de trabalho dos metroviários.

Reunião com o GOP

No dia 18/08 um vendaval derrubou vários vidros das 
janelas da estação Capão Redondo, atingindo usuários que 
circulavam pelo local. Felizmente não houve ferimentos 
graves.

Funcionários daquela estação já tinham denunciado 
que os vidros estavam soltos ou mal colocados, mas até o 

momento do vendaval não foram tomadas as providências 
necessárias para resolver o problema.

O Sindicato lamenta mais esta ocorrência envolvendo 
usuários no Metrô e repete seu alerta para que as inspeções 
e a manutenção preventiva continuem sendo feitas com 
precisão em todo o sistema metroviário.

Ocorrências envolvem metroviários e usuários

Estação
l Fim da contratação de 

funcionários pelo Programa 
Jovem Cidadão (PET);

l Liberações;
l Uniformes com boné 

(esclarecimentos);
l Retirada de funcionários da 

escala base;
l Mudança de escala repentina;
l Excesso de horas extras.

Tráfego
l Auxiliar de manobra;
l Atribuições e ascensão de 

carreira.
l Ventilação na cabine;
l Intervalo de descanso entre 

pegadas de trens;
l Concurso interno;
l Cargo fonte.

l Treinamento – TOT faixa 2;
l Quando será realizado 

o próximo TOT e 
enquadramento?

Segurança
l Obrigatoriedade do 

prolongamento da jornada 
de trabalho;

l Extinção do colete verde;
l ASs muito tempo em pé;
l Duplas separadas;
l Aumento do quadro de ASs 

na escala base;
l Dificuldades de 

implementação do OSHAS;
l Retirada de utensílios 

sem disponibilidade de 
descartáveis.

l Promoção do último 
concurso interno.

Veja abaixo a pauta de pendências 
completa enviada à GOP

Linha 5 – Lilás

Por volta das 12h do dia 18/02 ocorreu um 
acidente com um companheiro da manutenção RES/
MT5, na estação Capão Redondo. Os colegas estavam 
na região do X42 pesquisando uma falha, quando 
um trem que estava circulando com restrição de 

velocidade atingiu um deles. 
O companheiro sofreu escoriações no braço e nas 

costas. Felizmente não houve maior gravidade. Difícil é 
entender como isso pôde ter acontecido! A CIPA linha 
5 precisa apurar o acidente.

Como pode?!!

Concurso interno
Continua a enrolação por parte do 
Metrô. Na reunião realizada em janeiro 
entre Sindicato, GRH e GMT, a empresa 
informou que neste ano não houve prazo 
para a realização do concurso proposto. 
Definitivamente essa versão não condiz 
com a realidade! Desde maio de 2007 es-
tamos discutindo sobre este assunto com 
a GMT! O Sindicato continua cobrando da 
GRH uma resposta oficial e convincente 
sobre o concurso interno. Tá na hora de 
parar com esta enrolação!

Dia da Mulher 
A partir das 18h30 do dia 07/03, o 
Sindicato realizará um seminário sobre 
o Dia Internacional da Mulher, abordando 
temas como o histórico do dia 08 de 
março, violência contra a mulher, Lei 
Maria da Penha, mulher no parlamento 
etc. O Sindicato disponibiliza o telefone 
6195-3636 para confirmação de presen-
ça. Falar com Sheila.

Acidente em Bresser
Um acidente de via no dia 19/02, por 
volta das 17h30, causou grande trans-
torno na estação Bresser, bem como nas 
demais estações da Linha 3 – Vermelha. 
O resgate foi feito pelos bombeiros, 
sendo necessário o uso de equipamen-
tos especiais para conseguir liberar a 
vítima, que estava presa no vão entre a 
plataforma e o trem. A ocorrência durou 
aproximadamente uma hora, sendo que 
os funcionários da estação e de segurança 
se desdobraram para controlar a situação 
que era de bastante gravidade. Mais uma 
vez os metroviários estão de parabéns 
pelo seu profissionalismo e dedicação 
em momentos tão adversos.

Empréstimo Unibanco
O Unibanco andou oferecendo emprésti-
mo consignado aos metroviários e, com 
mil promessas, acabou levando muita 
gente no bico. Agora temos recebido 
diversas reclamações de pessoas que 
se sentiram enganadas pelo banco. O 
Sindicato orienta que quem se sentir 
prejudicado com as “facilidades” do 
Unibanco procure o Procon e denuncie. 
Lembramos que apenas o Banco Alfa e 
Sudameris-Real foram chancelados pelo 
Sindicato para este tipo de empréstimo 
junto aos metroviários.

Convênio/Neogeo World
Com o objetivo de proporcionar mais 
opções de lazer aos metroviários e seus 
familiares, o Sindicato firmou convênio 
com este parque do Shopping Conti-
nental Guarulhos, que oferece diversas 
atrações, além das pistas de boliche. 
Compre seu ingresso no Sindicato e 
obtenha desconto para se divertir no 
parque ou no boliche. Mais informações 
com Marcelo ou Herculano, no departa-
mento de Esportes e Lazer.

Divirta-se
Divirta-se com seus familiares e amigos 
no Hopi Hari, Playcenter, Parque Wet’n 
Wild e Parque da Mônica, e aproveite o 
Cheque Teatro como mais uma opção de 
cultura e lazer disponível no Sindicato. 
Desfrute também da nossa colônia de 
férias em Caraguá. Mais informações 
com Marcelo ou Herculano (6195-
3607/3625).

Troca
Márcia Toledo, AE, LIB, 4x1x4x3, deseja 
troca para escala 5x2. Entrar em contato 
no ramal 15600 ou 9547-3352.i


