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N
este ano, além de reivindicarmos reajuste salarial, 
aumento real e a PR 2008 incluiremos em nossa 
pauta de reivindicações a reintegração dos 
companheiros que foram demitidos depois de 

paralisações e greves realizadas em busca da garantia de 
direitos. Precisamos garantir a nossa autonomia e liberdade 
de organização sindical.

Outro tópico da pauta será a realização de concursos 
internos e promoção dos metroviários já aprovados, bem 
como a contratação de mais funcionários por meio de 
concurso externo. Essa é uma medida emergente para que as 
falhas apresentadas nos últimos tempos sejam sanadas, bem 
como para que os metroviários parem de fazer horas extras 
excessivas e até de ser submetidos ao acúmulo e desvio de 
funções.

Seguindo essa lógica, o Sindicato também reivindicará 
a implantação de um Plano de Cargos e Salários, para que 
os metroviários tenham seu profi ssionalismo valorizado e 
perspectivas de progresso em seu ambiente de trabalho.

Na assembléia do dia 18 serão apresentados outros 
pontos que também farão parte de nossa pauta. 
Participe da assembléia e contribua com o sucesso de 
mais esta campanha!

Próxima estação

Fique por dentro das informações mais quentes 
sobre a categoria, sobre o movimento sindical, 

sobre os nossos direitos.

Acesse:
www.metroviarios-sp.org.br

Assembléia dia 18/03, terça-feira, às 18h30, no Sindicato.

O clima em quase todas as áreas do Metrô é de muita indignação. Ninguém 
consegue trabalhar com tranqüilidade frente ao clima de pressão e intimidação que 
impera em todos os níveis de chefi a. A famigerada hierarquia, tão propalada pela empresa 
como instrumento de gestão, praticamente inexiste. Nas estações, por exemplo, o que não 
falta é chefe. Aliás de todos os calibres: de Secretario de Estado à coordenador de serviços 
gerais, com a “gloriosa” tarefa de suprir a falta dos funcionários de estação, que escutam e 
atendem as reclamações e necessidades dos usuários há mais de 30 anos.

Numa completa orgia administrativa, os diretores, gerentes, chefes de depto, 
coordenadores, etc., tem as suas funções desviadas, para tentar demonstrar que há 
preocupação com o atendimento à população. 

O que os metroviários reivindicam há muito tempo é a contratação de mais 
funcionários operativos. Não precisamos de mais chefes nas estações para vigiar a 
categoria. O que precisamos é de mais metroviários com jornada e direitos iguais.

Chega de Pirotecnia Administrativa! Chega de pressão e terror contra a categoria!

 Vamos denunciar essa situação!
A partir da próxima semana, o Sindicato estará colhendo assinaturas para um 

abaixo assinado a ser entregue no Ministério Público do Trabalho e na Delegacia 
Regional do Trabalho, denunciando os desvios de função, a falta de funcionários e o 
clima de assédio moral coletivo implantado na empresa hoje. 

Próxima estação
Campanha Salarial

A assembléia que iniciará a campanha 
salarial 2008 já está com data marcada: 18/03, 
terça-feira. Todos os metroviários devem 
comparecer ao Sindicato para organizarmos 
nossa luta pela garantia dos direitos e 
ampliação de conquistas

Vamos denunciar a 
pressão e o terror

Dia das mulheres no Sindicato
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira, 07/03, a partir 

das 18h30, no Sindicato, haverá uma apresentação de fotos, com a retrospectiva 
de várias atividades sindicais desenvolvidas pelas mulheres metroviárias.

Em seguida será promovido um debate com a participação de mulheres 
de destaque da formação de nossa sociedade, que debaterão sobre o histórico 
do dia 8 de março, violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, mulher no 
parlamento e nas instâncias de poder e questões de gênero e raça.

Para encerrar a atividade, haverá uma apresentação cultural.

Contamos com a participação de todas e todos em mais este momento de 
confraternização que, certamente, muito contribuirá com o amadurecimento 
das idéias relacionadas aos direitos, deveres e respeito com todas as mulheres.

Confi ra abaixo as participantes do debate:
 Ana Martins – executiva nacional da União Brasileira de Mulheres e 

membro da direção estadual do PCdoB. 
 Maria Amélia Teles – advogada, coordenadora da União de Mulheres e 

membro da comissão de direitos humanos.
 Gláucia Matos Adenikê – membro da Fala Preta e da Marcha Mundial.
 Eraide Monteiro – metroviária participante da fundação do Sindicato dos 

Metroviários de SP

Assembléia dia 18/03, terça-feira, às 18h30, no Sindicato.
Pauta: Preparação para a campanha salarial 2008.



Ação colombiana contra 
soberania equatoriana 

Neste ano 
o direito ao 
voto para 
as mulheres 
completou 
76 anos. Foi 
apenas em 
fevereiro de 

1932 que este ponto passou 
a fazer parte do Código Elei-
toral Provisório. No entanto, 
só podia ser exercido por 
mulheres casadas, e com au-
torização do marido, viúvas e 
solteiras com renda própria.

As restrições ao pleno 
exercício do voto feminino 
só foram eliminadas no Có-
digo Eleitoral de 1934. No 
entanto, ainda não o tornava 
obrigatório. O voto feminino, 
sem restrições, só passou a ser 
obrigatório em 1946.

Mas ainda podemos re-
troagir um pouco mais. Em 
1890 já existia a discussão a 
cerca deste tema. No entanto, 
os machistas de plantão à 
época consideravam a pro-
posta anárquica e desastrada, 
alegando que representaria a 
dissolução da família brasi-

leira. Ainda mais: diziam que 
as mulheres tinham menos 
peso na sociedade.

Como se vê, a luta das 
mulheres para conseguir 
participar da vida política do 
país foi árdua e merece desta-
que. É preciso retomar a difi -
culdade sofrida pelas mulhe-
res para ter o pleno direito ao 
voto, para que todas exerçam 
seu direito, que se tornou um 
dever, com orgulho e deter-
minação. Determinação para 
conseguirmos mais avanços 
na questão da mulher no país 
e no mundo. 

O machismo, a discri-
minação e assédio moral 
e sexual continuam sendo 
constantes na vida de muitas 
mulheres que, algumas vezes, 
são nossas colegas de traba-
lho, vizinhas ou mesmo uma 
parente.

Hoje, o voto da mulher 
é determinante em uma elei-
ção, pois representa 51% da 
participação no pleito. Temos 
condições para que diversas 
questões deixem de ser tabu.

Aqui é preciso ressaltar 

a importância de a mulher 
também ultrapassar todas as 
barreiras de preconceito que 
ainda insistem em se man-
ter em nossa sociedade. Não 
se deixe levar por discursos 
autoritários e que tentar nos 
diminuir. Precisamos a cada 
dia ocupar mais e mais nosso 
espaço, inclusive nas instân-
cias do poder. 

Temos como exemplo 
algumas mulheres que já es-
tão lá, mas ainda há várias 
lacunas a serem preenchidas, 
como meio, também, de di-
minuirmos as diferenças es-
tabelecidas simplesmente pelo 
critério gênero.

Mas não podemos demo-
rar o mesmo tempo que leva-
mos para poder votar! A hora 
é agora mulherada! Vamos 
garantir o nosso espaço!

 Silvia Eneida Verdasca da 
Cruz, secretaria de Assuntos 

da Situação da Mulher

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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Ação colombiana contra 

No dia 1º de março deu-se 
início a uma preocupante 

crise diplomática entre Colômbia, 
Equador e Venezuela. O exército 
colombiano bombardeou o 
território equatoriano, avançou 
e matou o segundo comandante 
e porta-voz das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc), Raúl Reyes. O presidente 
da Venezuela, Hugo Chávez, 
ordenou a saída de todos os 
funcionários da embaixada 
venezuelana em Bogotá, 
determinando ainda ao ministro 
da Defesa, Gustavo Rangel, 
que enviasse batalhões para a 
fronteira com a Colômbia.

Para completar, a Colômbia 
acusou a existência de acordos 
das Farc com os governos de 
Equador e Venezuela, o que foi a 
gota d’água para o rompimento 
das relações diplomáticas entre 
Venezuela e Equador com a 
Colômbia.

Por sua vez, o presidente 
equatoriano, Rafael Correa, 
determinou a saída do embai-
xador do Equador na Colômbia 
e solicitou uma reunião de 
emergência à OEA para discutir 
a crise.

A libertação dos reféns das 
Farc é o grande pretexto para 
este confronto, e por trás de 
todas estas ações ofensivas está 
o imperialismo estadunidense, 
liderado pelo presidente terro-
rista George W. Bush, que há 
anos tem ditado como “desgo-
vernar” a Colômbia. 

Para ele, é preciso movi-
mentar mais dinheiro com as 
guerras e o tráfi co, e por isso 
aposta todas as suas cartas para 
que o confl ito se acirre ainda 
mais entre os países latino-
americanos, com o objetivo de 
derrubar Chávez e sua revolução 
bolivariana.

Ocorre que é toda a popula-
ção da América Latina que está 
no meio deste fogo cruzado, em 
especial os colombianos. São 
pessoas que já se cansaram de 
ver a violência e pobreza como 
resultado deste jogo de poder 
e que há tempos clamam pela 
vida, pelo fi m dos desapareci-
mentos e desalojamentos força-
dos, das ameaças, das execuções 
extrajudiciais e dos massacres 
ao seu povo.

Há sim formas políticas e 
diplomáticas para se solucionar 
este confl ito, ao contrário do 
que ainda insiste em afi rmar 
o presidente da Colômbia. É 
por isso que neste momento há 
uma grande mobilização de al-
guns países latino-americanos, 
como o Brasil, no sentido de 
fazer com que o presidente da 
Colômbia, Alvaro Uribe, enten-
da que a melhor solução para 
todo este confl ito é o diálogo, 
as negociações políticas e ações 
humanitárias.

É preciso fazer prevalecer a 
democracia perante o confl ito ar-
mado e a guerra que poderá agravar 
ainda mais a situação não apenas 
do povo colombiano, mas dos cida-
dãos latino-americanos. É preciso 
caminhar para a integração dos 
povos para, juntos, conquistarmos a 
soberania e, por fi m, isolar os EUA 
que insistem em plantar o confl ito e 
a guerra por todo o planeta.

O voto feminino faz parte da luta!

Cartões de visitas
Lembre-se os prefi xos de telefones da zona leste 
estão mudando! Cartões de visitas com quali-
dade fotográfi ca: R$60,00 (o milheiro). Folhetos 
(fl yers),10x15 cm, R$140,00 (2500 unidades). Tratar 
com Reginaldo, fones: 2264-5912/7254-0241.

Fusca
Vendo, ano 82, gas., doc. 2008 ok. Placa fi nal 8. R$ 
3.800,00. Tratar com Noemi, fones: 3582-8263. 

Bateria
Vendo bateria BNX, vermelha, 6 peças + banco + 1 
par de banquetas com pontas de nylon e 1 par de 
banquetas com pontas de madeira, 1 prato grande 
da Orion, 1 chave para afi nação e montagem. Usada, 
mas em ótimas condições! À vista: R$ 600,00. Facilito! 
Tratar com Érika, fone: 3582-8263/8433-2462.

Trato Assessoria
Reabilitação de crédito. Acesse:  www.tratoasses-
soria.com.br. Desconto para metroviários. Tratar 
com Gisele, fone: 2217-1980 ou email: trato@tra-
toassessoria.com.br

Vendo Apartamento Centro de Itaquera.
2 dorm., sendo 1 suite, sala, coz.,w.c., lav., varanda,1 
vaga, sauna, piscina adulto e infantil, churrasqueira. 
Ótima localização. R$85 mil. Rua Baixada Santista, 
esquina com Campinas do Piaui, Vila Carmozina.
Tratar com Wilson Lourenço, almoxarife, PIT, 4X2X4, 
fone: 3451-6250/8595-9595.

Tudo em Informática
Manutenção, montagem, internet, redes s/fi o, pe-
ças, acessórios, sistemas, micros, monitores - CRT/
LCD, impressoras e notebook. Preços e facilidades 
para metroviários: Rua Augusta, 1524 - loja 25 
(próximo ao Metrô Consolação). Parcelamos suas 
compras em até 6 vezes no Cartão de Crédito Mas-
tercard e 03 vezes no Visa. Tudo sem juros. Temos 
fi nanciamento em até 24 meses. Consulte: fone/
fax: 3285-2709/8176-7199. E-mail: moraisinfo@uol.
com.br ou edson.morais@metrosp.com.br 

 Alugo Chácara/Santa Isabel
Lazer: salão de jogos, piscina, futebol, churrasqueira, 
forno a lenha. Para festas e aniversários, eventos, 
fi nais de semana. Contato: Adriana ou Riva, fone: 
6153-3452 /6843-4273/81292795. Fotos: www.
recantoviana.blogspot.com

Astra Comfort 04/05
Vendo Sedan, completo, couro. R$ 30 mil. 
Tratar com Carlos Nobre, AE/CDU/D, fone: 2258-
6940/96864872.

Rack em mármore
Vendo rack em mármore travertino com porta cd 
na coluna, medindo 1,00 X 1,10 X 0,40 (largura, 
altura, profundidade). Estado de novo. R$ 320,00. 
Tratar com Mistrinerio, AS, CAS, 5x2, tarde, ramal: 
35515 ou fone: 72931521.

Marea SX
Vendo, gasolina e gás, ano 99/99, verde, alarme, 
trava mult look, ar, desembaçador traseiro, rodas 
liga leve, travas e vidros elétricos, direção, pneus 
novos. Documentos OK. R$ 19 mil. Aceito proposta. 
Tratar com Edmilson, fone: 7406-3855.

Apartamento
Vendo do CDHU, na Cidade Jardim Caieiras (Jardim 
Nova Era). Reformado de 2 dormitórios. R$ 17 mil. 
(fi nancimanto com prest. de R$ 200,00). Tratar com 
José Xavier, 3917-7448/8925-9826/9375-8803.

Casa na Praia Grande
Vendo há 3 quadras da praia, Vila Guilhermina, 5m X 
40 m, 3 dorm., 3 WCs, garagem para 4 carros.  03 qua-
das da praia. Tratar com Ruano, AE, SAU, esc. A.

Vende-se
CD Player Clarion Anti-Chock, novo, R$ 200,00. Par 
de alto-falantes Global Hawk, 550 W, R$ 150,00. Par 
de alto-falantes Buster QB, 400 W, R$120,00. Par de 
alto-falantes Venture quadriaxial, R$ 80,00. Módulo 
MXR S500, 2 Canais, R$ 90,00.  DVD Player Gradiente 
Toca Tudo, novo, R$ 130,00.  DVD Karaokê Tronics 
com pont. e 2 micr., novo, R$ 180,00.  Tratar com 
Donizetti, fone: 6205-1208.

Citroen ZX
Vendo urgente. Ano 98, completo, com  ar. Ótimo 
estado. R$ 9.200,00 (tabela R$ 11.000,00). Tratar 
com Jorge Sabbag, coordenador, GPM/PMR,fone: 
3291-5331

Escort 97
Vendo,1.8, 16 v., direção e vidro elétrico. Ótimo 
estado. Tratar com Ricardo ou Marcelo, fone: 
6721-7290.

Tina Lembranças em Biscuit
Lembranças para nascimento, batizado, festas 
infantis, casamento, decorações, quartos de bebê. 
Com Albertina fone: 6957-2564/9817-0311.

Festas e decorações 
Buffet Planeta Tantan, festas de aniversários, casa-
mentos, debutantes, etc. Vários temas e decorações 
de mesas. No local que você desejar ou em nosso 
salão. Cama elástica, tombo legal, brinquedão, 
piscinas de bolinhas, área baby, simulador de 
corrida, vídeo games, mesa de air game, mesa 
de pimbolim, videokê. Tratar com Tânia ou Carla, 
fones: 6153-4382/6151-5971. Visite: www.plane-
tatantan.com.br. ou R. Americima 182-A, (trav. da 
Av. Pires do Rio).

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.

Livros Usados
Compramos. Consulte o livro que você procura. Tra-
tar com José Carlos/Eliane,fones: 6949-7307/9272-
4857 ou  mmagica@yahoo.com.br.

Mel Puro
Mel puro, própolis, geléia real, mel composto e 
produtos apícola em geral. Tratar com José Costa em 
VGO, escala A, ou fone: 6964-9563 e 9419-3293.

Nesta quarta-feira, 
05/03, as centrais sindicais 
como CTB, CUT e outras 
estão mobilizadas no 
Congresso Nacional com 
o objetivo de acelerar a 
aprovação do Projeto de Lei 
1.990/07, que regulamenta 
a sua existência.

Desde o ano passado, 
quando o tema foi 
aprovado na Câmara dos 
Deputados com duas 
emendas, uma alterando 
a forma de contribuição 
sindical e a outra obrigando 
o Tribunal de Contas da 
União (TCU) a fiscalizar 
os recursos destinados 
às centrais, dirigentes 
sindicais se movimentam 
no Congresso para aprovar 
o projeto.

No Senado, as 
modificações feitas pelos 
deputados sofreram 
alterações, o que fez com 
que o projeto retornasse 
à Câmara. Os deputados darão posição 
final sobre a matéria nos próximos dias.

Além disso, os sindicalistas também 
querem a apreciação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 231/95, 
que reduz de 44 para 40 horas semanais a 
jornada de trabalho.

Por iniciativa das centrais, o 
movimento sindical brasileiro iniciou 
neste mês uma campanha nacional 
pela aprovação da PEC da redução da 
jornada de trabalho, da qual o Sindicato 
está participando, inclusive coletando 
assinaturas para abaixo que deverá ser 
entregue aos deputados.

Centrais sindicais pressionam para 
aprovação de sua regulamentação 
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Mantenha o respeito!

F
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Neste 08/03 celebramos o Dia 
Internacional da Mulher, mas 
ainda sem grandes motivos 

para comemorações. Mesmo depois 
de sancionada a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006), 
que torna mais rigorosas as penas de 
crimes de violência contra a mulher, é 
assustadora a quantidade de mulheres 
que sofrem agressões de diversos 
tipos. Há o assédio moral e sexual, 
espancamentos, abortos inseguros, 
entre outras práticas lamentáveis em 
pleno século XXI.

Por isso, é fundamental que as 
mulheres saibam que a Lei Maria da 
Penha estabelece medidas de prevenção, 
assistência e proteção a mulheres 
submetidas à violência doméstica, 
além da implantação de instância 
especializada para julgar esse crime, a 
criação de centros multidisciplinares 
de atendimento integral à mulher 
vítima de violência e a qualifi cação e 
articulação dos serviços públicos de 
saúde, segurança, justiça e educação na 
condução desses casos. 

Além disso, há diversas outras 
organizações que também muito 
podem ajudar em casos de violência 
contra a mulher. Informamos aqui 
alguns centros de assistência jurídica, 
psicológica e social.

Não se omita! Faça prevalecer 
a sua auto-estima e mantenha o 
respeito! Denuncie!

Central de Atendimento 
às Mulheres:

 180. Ligue para denunciar 
ou pedir orientações e 
conhecer alternativas para 
se proteger do agressor.

 CRAVI - Centro de 
Referência e Apoio à 
Vítima - Barra Funda 
–3666-7778 / 3666-7334, 
das 9h às 19h, dias úteis

 Delegacia de Defesa da 
Mulher – Pq Dom Pedro 
- Tel: 3241-3328, 24 hs, 
todos os dias.

Dia Internacional da Mulher

Em 2005, com 18 anos, Carolina B. 

Carvalho foi parar na ofi cina de 

manutenção do pátio Jabaquara para ser 

eletricista, sem que esse fosse seu objetivo. 

Na época, Carol queria mesmo fazer 

nutrição, que era um dos cursos da ETI, 

onde estudava. Mas, depois de passar em 

uma prova que fez só para treinar, decidiu 

encarar o curso de técnico de eletricista 

no Senai, como bolsista do Metrô. Ela 

conta que as matérias não atraíam muito, 

mas no fi nal conquistou o primeiro lugar 

da turma, que, entre dezenas de homens, 

tinha apenas três mulheres. Encerrada 

esta etapa, entrou na faculdade de 

Psicologia e, logo depois, foi convidada 

para trabalhar no Metrô. Carol conta que 

foi um dilema, porque queria se dedicar 

à psicologia. No fi nal, acabou optando 

pela Cia. para garantir o pagamento da 

faculdade que vai terminar daqui um 

ano e meio. Na ofi cina, Carol conta que 

sofreu uma certa pressão para que fosse 

eletricista como os homens, mas hoje 

conquistou o respeito dos colegas. Agora 

ela conta os dias para poder correr atrás 

de seu real objetivo: ser psicóloga.

Houve resistência por parte de sua 

família, namorado e amigos?

Na verdade fi cou todo mundo muito 

feliz! Acho que a minha mãe fi cou um 

pouco preocupada, porque eu ia trabalhar 

entre vários homens. Mas isso foi por 

pouco tempo, porque aqui eles me tratam 

mais como pai e fi lha do que qualquer 

outra coisa. No começo ainda faziam 

algumas brincadeiras, aí eu comecei a 

perguntar o que achariam se algum cara 

falasse aquilo para a fi lha dele. Aí acho que 

caiu a fi cha e eles viram que tenho idade 

pra ser fi lha deles. Hoje me tratam com 

respeito e profi ssionalismo.

Existe algum tipo de discriminação?

Quando eu entrei, sentia que tinha. 

Às vezes eu ia fazer alguma coisa que 

exigia força, que eu não conseguia, e eles 

falavam “Ué, você não é eletricista? A 

gente faz você também tem que fazer!”. 

Na época também teve uma ocasião 

que até hoje não entendi direito: alguns 

ajudantes quiseram prestar um concurso, 

mas não puderam, por algum motivo, e 

eles fi caram diferentes comigo, como se 

eu tivesse pego o lugar! Depois passou. 

Acho que eles viram que eu não tinha 

culpa na história! 

Mulheres que venceram o preconceito
A área de manutenção do Metrô foi uma das últimas a romper a barreira do preconceito e abrir vagas para serem 

ocupadas por mulheres. Agora, muitas delas também passaram por cima do paradigma de que mulheres não podem 

desempenhar determinadas funções, e estão em busca do melhor para seu futuro. Em homenagem a todas as mulheres 

que trabalham na Cia., o Plataforma traz uma entrevista com duas metroviárias da GMT, contando como é trabalhar 

nesta área, suas aspirações e objetivos. Confi ra alguns trechos das entrevistas.

A ajudante de manutenção de Capão 

Redondo, Vanusa de Oliveira, 36 

anos, está há dois anos na empresa e 

conta que, quando estava nos primeiros 

passos de sua nova experiência, muitas 

pessoas tentaram desanimá-la. Diziam 

que, por ser mulher, não conseguiria 

exercer suas funções, porque é um 

trabalho “pesado”. Mas ela colocou na 

cabeça que tinha que entrar e entrou! 

Hoje, depois de fi car com algumas 

manchinhas roxas pelo corpo, faz tudo 

o que seus colegas da área fazem e ainda 

quer mais! Está no terceiro semestre 

de eletrônica e determinada a prestar 

concurso interno ou externo para ser 

técnica. Junto com ela estudam apenas 3 

mulheres e, orgulhosa, Vanusa incentiva: 

“vocês têm que provar que podem e são 

capazes”!

Quando você teve interesse em trabalhar 

como eletricista de manutenção?

Eu estava trabalhando na área 

administrativa e não estava satisfeita. 

Foi aí que decidi prestar concurso, 

independente da função. Então apareceu 

esse para ajudante de manutenção! Na 

época, existiam mulheres nesta área, 

mas eletricistas, mecânicas, técnicas. 

Ajudante não. Bem, estou aqui há dois 

anos e até agora não me machuquei. Teve 

uma mancha roxa aqui e outra ali, mas é 

porque não estava habituada a trabalhar 

com situações de perigo. Agora isso não 

acontece mais. Já me adaptei!

Houve resistência por parte de sua 

família, namorado e amigos?

Muito pelo contrário! As pessoas 

têm receio! Eles me admiraram porque eu 

tentei uma coisa diferente de tudo o que 

eu já tinha feito, fui corajosa, encarei um 

desafi o que eu não imaginava como seria. 

Eu acho que foi positivo.

Como é trabalhar em uma área onde 

até então só tinham homens?

Têm algumas mulheres em outros 

setores na manutenção, mas no meu 

sou só eu entre uns 20 homens. Mas eu 

sinto que o pessoal coopera bastante. No 

começo eu não tinha tanta habilidade pra 

fazer as coisas, mas agora não tem uma 

atividade que eu não faça. 

Qual a sua avaliação sobre a situação 

das mulheres no mercado de trabalho 

em geral?

As pessoas não têm que fi car só 

se lamentando e abaixar a cabeça. Se 

você acha que está sendo agredida e 

ofendida, em qualquer lugar, você tem 

que ir atrás. E eu acho que a mulher 

tem feito isso, e é por isso que ela tem 

conquistado o seu espaço. 

exigia força, que eu não conseguia, e eles 

independente da função. Então apareceu 

Fotos: Arquivo do Sindicato



Chefi as nas estações
Desde o dia 03/03 a nova determinação 
da empresa é que empregados de nível 
gerencial fi quem algumas horas por dia 
nas estações, para detectar possíveis 
problemas e agilizar a sua solução. 
Ocorre que esta medida tem piorado 
a situação dos metroviários que, 
intimidados, estão trabalhando sob 
pressão. Na prática, estas chefi as estão 
deixando de exercer as suas funções 
para supervisionar as atividades dos 
metroviários nas estações, muitas vezes 
até os repreendendo. Para o Sindicato, as 
chefi as devem concentrar-se nas suas 
atribuições, bem como os supervisores e 
funcionários da estação. Que fi que cada 
macaco no seu galho!

Doação de sangue
O sobrinho do ex-metroviário Cláudio 
Tadeu (MEC escada rolante), Felipe Wa-
tanabe da Silva, veio do Japão para fazer 
um transplante de coração realizado em 
27/2 e precisa de doação de sangue. Os 
doadores devem procurar o PAMB, no 
INCOR do Hospital das Clínicas.

Presente para as mulheres
Neste sábado, 08/03, todas as metro-
viárias entrarão de graça no Wet’n 
Wild. Basta apresentar o seu crachá e 
carteirinha do Sindicato.

Informe de rendimentos
Até o dia 07/03, sexta-feira, a GRH 
encaminhará ao Sindicato todos os 
informes de rendimentos dos processos. 
Os mesmos estarão disponíveis para 
retirada a partir do dia 10/03, segunda-
feira. Havendo dúvida após a retirada, os 
metroviários devem entrar em contato 
com João Carlos, do COT/CAF, no Cidade 
II: 3291-5483/7895.

Encontro pela paz
Em meio a um possível confl ito armado 
entre Colômbia e Equador, nesta 5ª feira, 
06/03, às 18h, o CEBRAPAZ - Centro 
Brasileiro de Solidariedade aos Povos 
e Luta Pela Paz – realizará o Encontro 
Estadual Preparatório Paulista para a 
Conferência Mundial da Paz, na Câmara 
Municipal. O evento terá espaço cultu-
ral, exposição e debates. Participe!

Convênio/Neogeo World
O Sindicato fi rmou convênio com este 
parque do Shopping Continental Gua-
rulhos, que oferece diversas atrações, 
além do boliche. Compre seu ingresso 
no Sindicato e obtenha desconto para 
se divertir no parque ou no boliche. In-
formações com Marcelo ou Herculano.

Iniciação ao teatro
O Sindicato pretende dar início a 
um curso de teatro que deverá ser 
ministrado em nossa sede. Para tanto, 
espera formar uma turma de cerca de 
10 pessoas. Interessados entrarem em 
contato com Marcelo ou Herculano 
(6195-3607/3638).

Cursos de qualifi cação
O Sindicato fechou convênio com a 
Sindescola, que oferece 50% de desconto 
para associados e seus dependentes nos 
cursos de inglês e espanhol; montagem e 
manutenção de micros, informática, web 
design; dança de salão, do ventre e balé 
infantil; teatro; entre outros. Informações 
no local: rua São Bento, 355, 1º andar, tel 
3115-4669, 3115-1029.

Troca
OE Clemente, REP, manhã, escala A, 
deseja troca para qualquer estação 
do trecho de PDS a BEL, turno manhã. 
Tratar no ramal 36211.

Chefi as nas estações
Desde o dia 03/03 a nova determinação 
da empresa é que empregados de nível 
gerencial fi quem algumas horas por dia 
nas estações, para detectar possíveis 
problemas e agilizar a sua solução. 
Ocorre que esta medida tem piorado 
a situação dos metroviários que, 
intimidados, estão trabalhando sob 
pressão. Na prática, estas chefi as estão 
deixando de exercer as suas funções 
para supervisionar as atividades dos 
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Chefi as nas estações

Depois disso ocorreram 
falhas no sistema, mas 
que acabaram tendo 

pouco refl exo no dia-a-dia da 
população. Foi de dezembro de 
2007 pra cá que a situação se 
agravou para a empresa e governo 
estadual, que tiveram que admitir 
que o modelo de manutenção 
adotado por eles acabou causando o 
sucateamento do Metrô.

No entanto, por mais que a 
empresa não desse importância, 
e muitas vezes contestasse, o 
Sindicato denuncia esta política de 
enxugamento de quadro e falta de 
investimentos há mais de 10 anos. 
E é justamente nestes princípios 
que a empresa e governo estadual se 
basearam para deixar de contratar 
pessoal e ignorar a vida útil dos 
equipamentos.

Com tudo isso, a GMT 
substituiu e até excluiu várias ações 
preventivas, dando mais prioridade 
para as corretivas e, hoje, todo o 

pessoal da manutenção trabalha 
com as seguintes dúvidas: qual 
equipamento vai apresentar defeito 
primeiro, já que a maioria tem mais 
de 30 anos? Será que quando há 
problema a falha está na falta de 
energia na via permanente ou nos 
GGDs?

Passou a hora de a Cia tomar 
uma posição e resgatar o respeito 
que sempre foi a sua marca, 
valorizando seu pessoal, investindo 
em treinamento e colocando em 
prática o método adequado de 
manutenção.

Mais uma vez, o Sindicato 
cobra da empresa a implantação 
de medidas que cumprirão o seu 
papel de conferir ao transporte 
metroviário a agilidade e segurança 
que sempre teve.

Como é a regra para a aposentadora especial

GRUPOS DE RISCO

Grupo 1 (15 anos de contribuição)
Carregador de rochas, extrator de 
minérios no subsolo, operador de 
britadeira no subsolo, perfurador de 
rocha subterrânea.

Grupo 2 (20 anos de contribuição)
Extrator de fósforo branco, extrator de 
mercúrio, fabricante de tinta, fundidor 
de chumbo, laminador de chumbo, 
moldador de chumbo, trabalhador em 
túnel, trabalhador em galeria.

Grupo 3 (25 anos de contribuição)
Aeroviário, aeroviário de serviço de 
pista, bombeiro, eletricista, enfermei-
ro, engenheiro de construção civil, 
engenheiro eletricista, escafandrista, 
estivador, gráfi co, médico, jornalista, 
maquinista de trem, mergulhador, 
metalúrgico, motorista de ônibus, 
operador de caldeira, operador de 
câmara frigorífi ca, operador de raio-x, 
pintor de pistola, professor, químico, 
soldador, telefonista, tintureiro, traba-
lhador da construção civil, vigia.

A necessidade de existir um plano de carreira para os 
metroviários fez parte da nossa pauta de reivindicações desde a 
primeira negociação coletiva da categoria, no início da década de 80.

Já foram feitos acordos entre comissões de negociação e a 
empresa durante campanhas salariais, mas nenhuma destas tentativas 
obteve desfecho favorável. A última delas resultou de uma pendência 
da campanha 2007, no entanto, nem essa o Metrô conseguiu colocar 
em andamento. 

Posto isso, o Sindicato continua à disposição para análise 
da possibilidade de proposição de ações individuais de 
equiparação salarial e, para tanto, orienta quanto aos pré-
requisitos básicos: mesmas funções, mesmo local de trabalho, 
diferença de tempo na função não superior a 2 anos entre o 
reclamante e a pessoa a quem pretende igualar. Procure o 
nosso departamento jurídico e agende com os 
advogados.

Equiparação salarial na justiça

Nos últimos tempos o 
Metrô tem tido grande 
destaque nos meios de 
comunicação, porém, de 
forma negativa. Um dos 
fatos mais alarmantes 
se deu em 12 de janeiro 
de 2007, com a abertura 
da cratera na estação 
Pinheiros da Linha 4, que 
acabou colocando em 
cheque a credibilidade 
de toda a sua obra.

Para se aposentar com contagem de tempo especial, o 
segurado teria que trabalhar em um dos três grupos de 

atividades consideradas de risco pelo INSS

FATORES DE RISCO

Físicos –  calor, frio, poeira, pressão 
anormal, radiação e ruido

Químicos –  gases, neblina, névoa, 
vapores e substâncias tóxicas
Biológicos – bacilos, bactérias, 
fungos, parasitas e vírus.

CONVERSÃO
O segurado que trabalhou em con-
dições especiais pode converter o 
tempo de contribuição para incluir 

na contagem da aposentadoria 
normal. Veja a tabela:

ATÉ 1997

Entre tantas falhas que têm 
ocorrido, veja alguns exemplos
que tornam urgente a tomada 

de medidas para recuperar 
a qualidade do transporte 

metroviário:
 Falhas do sistema de portas da Linha 

1-Azul. 

 Dezembro de 2007: queda do 3º trilho 
entre LIB e PSE. 

 Janeiro de 2008: queda do 3º trilho em 
ARV. 

 Quebra do engate do trem ao ser 
rebocado.

 Fevereiro de 2008: queda de energia 
no bloco A, em JAB, durante boa parte 
do dia. Etc.

A PARTIR DE 1997
A aposentadoria por tempo especial começou a levar em conta 
o tipo de exposição que o segurado tinha aos agentes nocivos, 

de acordo com laudos técnicos específi cos e individuais.

Tipo de
aposentadoria
especial
de 15 anos

de 20 anos
25 anos

mulheres 
devem 
multiplicar 
por...
2

1,5

1,2
homens devem 
multiplicar  
por...
2,33

1,75

Se o período trabalhado for anterior 
a 7 de dezembro de 1991, o homem 
deve multiplicar por 1,2, de acordo 

Fonte: Jornal “Agora”, de 26/02/2008.

Foto: Sansão, PAT/JAB


