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Direção do Sindicato e a Comissão de Negociação marcam sua posição na defesa de
direitos da categoria na primeira reunião da Campanha. No destaque (acima),
os representantes da empresa.

No dia 30/04 foi realizada a primeira reunião da campanha salarial, quando foi estabelecido que as
rodadas de negociação acontecerão nos dias 14, 16 e 19 de maio. Após a reunião, a empresa encaminhou
correspondência ao Sindicato reconhecendo o 1º de maio como a data-base da categoria

A

lém da Comissão de Negociação eleita na
assembléia do dia 18/03, vários membros da
diretoria do Sindicato participaram da reunião.
A implantação de um Plano de Carreira para
toda a categoria foi destacada como uma das principais
reivindicações dos metroviários, principalmente diante do
fato de que a Cia. não realizará mais concursos internos.
O Sindicato também reivindica reajuste de 4% e
aumento real de 10%, PR, reintegração dos companheiros
demitidos, entre outras importantes medidas para a
melhoria das condições de trabalho dos metroviários e da

prestação de serviços à população.
A novidade desta campanha salarial é a comunicação
do Sindicato com a categoria, que já está mais ágil. Ao
final de todas as reuniões, o Sindicato vai elaborar um
Boletim Eletrônico, que será enviado aos metroviários
por e-mail. Fique atento à sua caixa de mensagens, e se
não estiver recebendo os Boletins, entre em contato com
o Sindicato!
No dia 20/05, após a última reunião, haverá
assembléia de avaliação do resultado das negociações no
Sindicato. Sua participação será fundamental!

Mobilização para a campanha
O Sindicato convoca a categoria para
participar do ato de mobilização unificado das
campanhas salariais dos metroviários e dos trabalhadores de saneamento e meio ambiente.
Além de pressionar o governo estadual para
que nossas reivindicações sejam atendidas, o
ato também tem o objetivo de protestar contra

possíveis demissões na Sabesp e Cetesb, já que
o Ministério Público está considerando nulo o
contrato de trabalho dos empregados que não
prestaram concurso público.
Participe! Dia 09/05, sexta-feira, a partir
das 9h, com concentração na av. do Estado,
561, e passeata até a Praça da República.

Equiparação salarial para
todos que têm direito!
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Sobrado na Cidade Patriarca Zona Leste

Crítica construtiva

A

avaliação que os usuários
têm do Metrô piorou de
forma significativa. A quantidade
daqueles que o consideram ruim
ou péssimo praticamente dobrou
de 8% para 15%, sendo esta a
mais alta taxa de reprovação
no histórico da pesquisa,
conforme conclusão do último
levantamento realizado pelo
instituto Datafolha, nos dias 25 e
26 de março.
É verdade que o motivo
desta queda não é novidade
para ninguém, muito menos
para a direção da Cia. Trens
superlotados, filas nas bilheterias
e constantes falhas do sistema
são as reclamações mais ouvidas
pelos usuários e, infelizmente, a
realidade que vivemos hoje.
Em declaração a veículos
de comunicação, membros da
diretoria do Metrô alegam que
previam esta queda da qualidade,
principalmente após a integração
dos ônibus com o Metrô.
E é justamente neste ponto
que entram as críticas deste
Sindicato!
Antevendo o caos que
a cidade de São Paulo está
vivendo, os investimentos na
manutenção e ampliação do
sistema metroviário tornam-se
imperiosos! E possíveis!
Ora, só com publicidade a
Cia. faturou R$ 78,7 milhões em
2007! Mas como falar em um
lucro como este diante de uma
situação tão precária, quando
metroviários realizam horas
extras excessivas e obrigatórias
e ainda são submetidos ao
acúmulo e desvio de funções por
falta de funcionários?
Como podemos falar em
uma Parceria Público Privada
(PPP), quando o Estado investe
mais de 70% do valor do
empreendimento e o entrega para
a iniciativa privada?
Em tempos de campanha
salarial o Sindicato aproveita para
reforçar seus protestos contra
estas práticas, que só contribuem
para o desgaste da imagem do
Metrô. Ao contrário do que
podem pensar, o Sindicato quer
uma reviravolta que faça com que
o transporte metroviário volte a
ser prestigiado pela população,
como sempre foi.
As críticas não são feitas
em vão. O Sindicato já enviou
correspondência ao Metrô
sugerindo uma série de ações
de médio e curto prazo, para
retomar a qualidade do Metrô,
e ainda se dispôs a debater
com a empresa as formas de
implantação das mesmas. Até
hoje o Sindicato não recebeu
nada mais do que uma carta
confirmando o recebimento deste
documento.
Mesmo assim,
continuaremos cumprindo o
nosso papel, tomando as medidas
cabíveis para que o Metrô tenha a
manutenção adequada, para que
as linhas sejam ampliadas e para
que os trabalhadores que fazem
esse sistema funcionar tenham o
devido respeito e valorização.

2 quartos,sala,coz.,WC,churrrasqueira coberta e cobertura no terraço.Tratar com Ronaldo,Tec.I ,PIT,esc.
semanal ou com Mirian pelo fone: 2682-9576.

América rebelde
A cada
dia cresce
mais a
resistência
dos povos e
nações ao
neoliberalismo
estadunidense. Em especial
na América Latina, a
maioria dos países elegeu
governantes progressistas
e comprometidos com
o alcance da soberania
nacional e, principalmente,
em levar à frente o
movimento contra as
guerras e exploração dos
povos e nações.
Mais importante
que isso é a integração
que está havendo entre
estes países, em uma
clara demonstração de
solidariedade e disposição
de contestar e eliminar a
hegemonia imperialista
do planeta, promovendo
o fortalecimento e

desenvolvimento destas
nações, então consideradas
subdesenvolvidas pelo
império norte-americano.
Mas esta realidade
tem incomodado demais
a chamada “Doutrina
Bush”, que teme perder
seu domínio. Por isso,
este império tem buscado
de todas as formas
criar fatos e influenciar
a desestabilização da
América.
O exemplo mais
recente é a realização de
um referendo na Bolívia,
com o objetivo de separar
a parte oriental, “Media
Luna”, mais industrializada
e rica em recursos naturais,
da parte ocidental – mais
pobre e com predomínio
da população indígena. E
claro, para impor a divisão,
a oligarquia boliviana conta
com o apoio escancarado
dos EUA, que também já
disponibilizou homens e

Oportunidade/Terreno/Casa/Avaré

armas para um previsível
confronto armado.
Coloca-se então
uma situação que exige
intensas manifestações
de solidariedade dos
movimentos sociais do
continente e de todo o
planeta. Precisamos agir
em defesa do governo
popular da Bolívia, eleito
legitimamente pelo povo, nos
opondo à política neoliberal
e imperialista estadunidense
que, em nome do seu
enriquecimento, provoca
guerras, pobreza e a divisão
dos povos.
A luta é por nações
livres e soberanas, e pela
autodeterminação dos seus
povos.
Benê Barbosa,
diretor de Imprensa e
Comunicação do Sindicato
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.

Vende casa em Itanhaém
Jd.Telmar,próximo ao aeroporto.Terreno 360 m².10
cômodos com móveis. R$ 60 mil. Motivo mudança.
Tratar com Iraci, fone: (13) 3426-4823.

Renovação de CNH
Precisa renovar sua carteira de habilitação
(CNH)? Está com problemas de pontuação?
Tem alguma dúvida? Fale conosco. Tratar com
Magaly, fone: 3384-3484.

Aluga-se apartamento/Praia Grande
Aluga-se para temporada ou contrato anual apto.
mobiliado, com 2 dorm. (1 com suite), sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, sacadas com vista para o
mar e montanha, salão de jogos, piscina, 2 vagas.
Praia do Forte. Tratar com Jefferson Lúcio, fones:
3831-4837/8634-9765.

Procura-se
Fêmeas Golden Retreviere e Maltês, para acasalamento. Tratar com Jefferson Lúcio, fones:
3831-4837/8634-9765.

Corsa Sedan 2002
Vendo a toda prova. Álcool, ar cond., 83 mil km.
Documentação ok. Valor abaixo da tabela. Urgente. Tratar com Antônio Jesus, OT, L3, ITT ou fone:
6557-9079.

Casa térrea em Boracéia/Vendo urgente
Condomínio Morada da Praia. Toda mobiliada,
terreno 504 m², área da edificação 113,66 m², 4
dorm., 2 suítes, sala de estar e de jantar, cozinha,
WC social, + 1 edícula, 2 dormitórios e um banheiro, e churrasqueira e piscina de 40,5 m² (4,5
x 9,0). Aceito permuta: casa, apto. (residencial/
comercial), na Zona Leste (Penha, Vila Matilde,
Vila Esperança), terreno, carro, ou algo de meu
interesse. URGENTE. Tratar com Robertson, fone:
9837-8223/6091-2690/2038-8294 com Haroldo,
fone: 9606-6016.

Rack em mármore
Vendo rack em mármore travertino c/ porta cd’s na
coluna medindo: 1,00 x 1,10 x 0,40 (altura, largura,
profundidade). Estado de novo. R$ 320,00. Tratar
com Mistrineiro, AS, CAS, esc. 5X2, tarde, ramal:
35515 ou fone: 7293-1521.

Convenção debate: Cuba socialista e
sua resistência contra o imperialismo
Em apoio ao
povo cubano,
que há
décadas sofre
com muitas
dificuldades
impostas
pelo embargo
estadunidense, o Movimento Paulista de
Solidariedade a Cuba realizará a 2ª Convenção
Paulista de Solidariedade a Cuba.
Com a presença do cônsul geral de
Cuba em São Paulo, de representantes do
Conselho Mundial de Paz e do Cebrapaz
(Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos

Vendo terreno com frente para duas ruas (uma
comercial, outra residencial),15m x 60m. Ótima
localização. Infraestrutura total. Casa antiga com
2 dormitórios em ótimo estado, totalmente plano,
pronto para construir.Ideal para comércio.Em Avaré
(estância turística). R$150 mil. Avalia-se proposta.
Tratar com Sílvio Lamego, AS, TUC, 4X1X4X3, esc.
G, ramal: 14515 ou fone: 7622-5779.

e Luta pela Paz), de professores e militantes
de diversos setores do movimento social,
serão debatidos temas como o processo
revolucionário cubano e seus desafios atuais,
a política externa cubana e a integração
latino-americana. Ao final da plenária haverá
atividades culturais e confraternização.
Confira a programação completa
e faça sua inscrição no site www.
solidariedadeacuba.org.br
A Convenção acontecerá no sábado,
10/05, a partir das 9h, no Sindicato dos
Químicos de São Paulo, que fica na rua
Tamandaré, 348, próximo à estação
São Joaquim.

Oportunidade
Vendo apartamento no Boqueirão, Praia Grande,
há 200 m da praia. 2 dorm. com armários (sendo 1
suíte), cozinha grande com armários modulados,
sala de TV e jantar, 3 varandas com vista para o
mar, 1 vaga de garagem. Próximo ao comércio:
Carrefour, shoppings. Prédio residencial com piscina, churrasqueira, forno de pizza, salão de festas
e jogos, vigilância 24 hs, 4º andar. R$ 135 mil.Tratar
com Norma, fone: 3596-5645/9141-6501.

Mel
Vendo mel puro,mel composto,própolis,geléia real,
cera e demais produtos apícolas.Tratar com José
Costa, VGO ou pelo fone: 6964-9563/9419-3293.

Dedetização
Prestamos serviços de dedetização, descupinização e desratização. Preços especiais
para metroviários. Tratar com Lúcio, fones:
2296-2782/2941-0777/9828-1217.

Festas
Tangerina faz sua festa mais divertida. 300 m de
pura diversão.Lugar aconchegante e de qualidade.
Equipe própria para animação. Buffet especial.
Tratar com Valdi Assis, fone: 2227-1011.

Apartamento
Vendo na Praia Grande, Vila Tupi. 2 dorm. , 2
vagas na garagem. Tratar com Valdi Assis, fone:
2227-1011..

Escort GL
Vendo carro de garagem. 1.8, gas., 91/92. , segundo
dono, manual, vinho, ve, te, vv, term tras., limp. tras.
Tratar no fone: 9237-5128.

Pálio Weekend

Desapropriações para Linha 5
acabam em protesto da população
No dia 30/04, cerca de 300
comerciantes e moradores do
entorno da avenida Adolfo Pinheiro,
em Santo Amaro, realizaram um
ato na Assembléia Legislativa de
SP contra a desapropriação de
comércios, e até da Santa Casa, para
que uma nova estação da Linha 5 –
Lilás seja construída.
Os comerciantes reivindicam a
realização de uma audiência pública
para debater a desapropriação de
147 imóveis, que deixará centenas de
pessoas desempregadas. Para eles, o
governo estadual poderia construir a

Foto: Arquivo/Sindicato

Vendo, vermelho perolizado, 97, 2º. dono, manual,
chaves reserva, ve, te. R$ 15.800,00. Tratar com
Pimentel, fone: 9991-9606.

Citroen Xsara Break
Vendo, 1.6, 16 V, ano 2001, cor prata, completo,
abs, comp. de bordo, roda alumínio, air bag duplo.
R$ 23.500,00. Tratar com Marcos, fone: 9237-5128.

Apartamento/Praia Grande
Aluga-se para finais de semana ou temporada,Vila
Tupy, 150 m da praia. Acomodação até 6 pessoas.
Valor à combinar.Tratar com Mazzoni, VTD ou com
Mazzoni/Sônia, nos fones: 2623-4015/9122-1321.

Crédito Habitacional
R$ 20 mil à R$ 220 mil para compra de casa,terreno,
construção,reforma,praia e campo.Parcelas a partir
de R$ 160,42 em até 120 meses. Consultora Cida
Lemos, fones: 2185-3282/9872-6145.

Cartões de visita/folhetos/imãs/banner

estação a poucos metros da localização
determinada, onde há uma área livre
e o impacto das desapropriações seria
consideravelmente menor.

Engenharia dos Cartões.com. Divulgue seu
empreendimento. Fazemos todos os tipos de
cartões de visita: duplo, normal, verniz localizado, fosco e diversos tipos de materiais de
divulgação. Qualidade e confiabilidade. Preços
imbatíveis. Consulte. Tratar com Alemão, fones:
7134-6843/6910-1361/8721-9277.

Apartamento
Vendo em Itaquera, conjunto José Bonifácio.
Quitado, reformado e com escritura. R$ 55 mil.
Aceito troca por carro. Tratar com Assis, fones:
5011-0366, r. 455 ou 4752-7191.

PLATAFORMA 					
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), e sua equipe.
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Contra a pressão e terror

Diretoria do Sindicato entrega
abaixo-assinado
para a Superintendência do
Trabalho e Emprego de São Paulo,
ex-DRT, evento que sintetiza mais
de dois meses de Campanha em
todas as áreas.

es (de azul, da direita para a esquerda

Superintendente, Dra. Lucíola Rodrigu

Sindicato entrega
abaixo-assinado

Nesta segunda-feira, 05/05, mais de 2.500 assinaturas coletadas pelo Sindicato contra a realização de horas extras
excessivas e contra a prática de assédio moral coletivo no Metrô foram entregues à Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego de São Paulo, ex-DRT, representada pela superintendente Dra. Lucíola Rodrigues, e toda
a sua equipe. Como resposta, Lucíola se dispôs a providenciar fiscalizações na empresa e, para isso, solicitou
documentos ao Sindicato, que já está providenciando o seu encaminhamento

O

estafante clima de intimidação e pressão
contra os metroviários vem se mantendo
há muito tempo em todas as áreas da
empresa. São demissões imotivadas, retaliações,
realização de horas extras excessivas e obrigatórias,
desvio e acúmulo de funções, entre outras práticas
que tornam péssimos o ambiente de trabalho, a
saúde dos trabalhadores e, conseqüentemente, a
prestação de serviços à população.
No entanto, o que já era ruim tornou-se
insuportável quando empregados que ocupam
cargos de chefia, como diretores e gerentes, tiveram
suas funções desviadas para ficar nas estações
“vigiando” o trabalho dos metroviários e, com isso,
tentar transmitir à população a impressão de que
se preocupam com o atendimento ao usuário.

Jovens cidadãos
A contratação de trabalhadores do chamado
PET também foi pautada na conversa com
a superintendente. Isso porque, a princípio,
estes jovens tinham como atribuição ajudar na
condução de deficientes visuais, no entanto, eles
já passaram a prestar serviços em plataformas e
outros postos, até então ocupados exclusivamente
por metroviários.
A contratação de mais funcionários é
reivindicação do Sindicato, sim, mas não desta

forma, pois a segurança das pessoas acaba sendo
colocada em risco!
Definitivamente, não serão os jovens cidadãos
que resolverão o problema de defasagem de quadro
de pessoal.

Mobilização
Foi por isso que o Sindicato tomou a
iniciativa de coletar assinaturas dos metroviários
reivindicando a mudança desta realidade e
cobrando fiscalização. Há praticamente dois meses
a diretoria do Sindicato aproveitou suas visitas nas
áreas da empresa para explicar aos metroviários
sobre a gravidade desta situação.
Agora o Sindicato encaminhará os
documentos solicitados pela Superintendência para
que possam ser viabilizadas fiscalizações na empresa.
Outras medidas, como a realização de
concursos externos e implantação de um Plano de
Carreiras, também se tornaram destaque da pauta
de reivindicações desta campanha salarial.
É inadmissível que uma empresa do porte
da Cia. do Metropolitano mantenha este tipo de
prática, comprometendo o alcance de seu objetivo
número um (conforme suas próprias palavras),
que é “atender à população com um serviço cada
vez melhor”.

Comissão de metroviários
vai a Brasília debater PPP
Uma comissão de metroviários já está formada para dar continuidade ao debate sobre a
aposentadoria especial dos metroviários, então
iniciado no dia 10/04, em reunião com o ministro
da Previdência Social, Luiz Marinho, na sede do
INSS em SP.
O próximo encontro será com toda a equipe
do ministério da Previdência, em Brasília, no dia
12/05.
Acompanhada pelo dr. Rebouças, que é o
advogado contratado pelo Sindicato para tratar
deste assunto, a comissão buscará uma solução
para que os metroviários voltem a ter o direito à
aposentadoria especial por periculosidade elétrica.
Para que todas as áreas envolvidas no processo estejam representadas, foram escolhidos os
seguintes companheiros para ir a Brasília debater sobre o PPP: Antônio Borges (estação), José
Silva (manutenção) e Pedro Santos (tráfego),
além dos diretores João Bosco, Almir de Castro
e Wagner Fajardo.
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Reintegração do Policarpo
A justiça do Trabalho julgou procedente
a ação de reintegração do AS Policarpo
movida pelo Sindicato. Declarou a nulidade de sua demissão ocorrida após a
greve de agosto de 2007 e determinou a
reintegração do funcionário,condenando
o Metrô a pagar os salários devidos à
época, incluindo todas as gratificações
e adicionais. Mais esta decisão judicial
demonstra que o Metrô teve uma
postura arbitrária e punitiva ao demitir
metroviários que estavam exercendo
um direito constitucional na busca pela
garantia de suas conquistas.

L 5 só de 2ª a Sábado
Os metroviários que seriam deslocados
para trabalhar na Linha 5, escala 5x3,
continuarão em suas bases e escalas de
origem. O início do funcionamento da
Linha 5 aos domingos foi adiado. Esta
decisão foi informada pela empresa depois
da primeira reunião de negociação da
campanha salarial realizada no dia 30/04.
Na ocasião, o Sindicato questionou sobre
a intenção da Cia. transferir ASs de outras
linhas para trabalhar na Linha 5 e reivindicou que essa medida fosse abortada.

Boletim eletrônico

O 1º de Maio foi celebrado em todo Brasil. Em destaque, ato realizado pela CTB e UST, na Cohab José Bonifácio

1º de Maio

Redução da jornada de trabalho
foi a principal bandeira
Em quase todo o mundo, no Dia Internacional do Trabalhador houve muita comemoração pelas
conquistas alcançadas até hoje, mas as reivindicações também tiveram bastante destaque em todos os atos.
No Brasil, a principal bandeira defendida pelas centrais sindicais foi a redução da jornada de trabalho de
44 para 40 horas semanais, sem redução de salário, o que certamente vai gerar milhares de empregos

O

1º de maio promovido
pela CTB (Central
de Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil), em
conjunto com a UST (União
Sindical dos Trabalhadores), reuniu
milhares de pessoas durante todo o
dia na Praça Brasil, Cohab II – José
Bonifácio.
As intervenções do ato político
ficaram a cargo do presidente

do Sindicato e da CTB, Wagner
Gomes, e de parlamentares, como
o deputado federal Aldo Rebelo
e do ex-deputado Jamil Murad.
O secretário geral da Federação
Sindical Mundial, George
Maurikos, também deu a sua
contribuição citando uma frase
de Karl Marx: “trabalhadores do
mundo, uni-vos!”.
A animação do ato ficou por

conta de Netinho de Paula e do
grupo Fala Mansa.
A CUT promoveu atos em
diversos lugares, com destaque
para o realizado no autódromo
de Interlagos, onde também
estiveram presentes autoridades e
parlamentares, como o ministro
do Trabalho, Carlos Luppi. Já
a animação ficou por conta de
artistas como Leonardo e Daniel.

República: barulho, poeira... e pernilongo! Muito pernilongo!
Fotos: Arquivo/Sindicato

As condições de trabalho na estação
República já passaram do limite do suportável.
Além dos diversos problemas já enfrentados e
de serem obrigados a trabalhar em uma estação
praticamente coberta por tapumes, devido às obras
da linha 4, agora os funcionários desta estação têm
recebido a “visita” de um número muito grande de
pernilongos. Tem sido praticamente impossível não
receberem picadas de insetos, principalmente na
SSO e suas proximidades.
Além destes insetos perturbadores, já foram constatados lugares
na estação que são potenciais criadouros do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue. Não é difícil encontrar lugares com acúmulo de água
parada, além de muito lixo. Em tempos de epidemia desta perigosa doença,
os metroviários devem ficar atentos a este tipo de situação.
O Sindicato cobra do Metrô a solução do problema, com eliminação de
possíveis criadouros e a realização de dedetização, a fim de trazer a esperada
tranqüilidade aos metroviários de República.

O Sindicato agilizou a sua comunicação
com a categoria por meio do envio de
boletins eletrônicos. A implantação
desta novidade será muito importante
para que os metroviários se mantenham
informados, principalmente durante a
campanha salarial. O envio de boletins
com os resultados das negociações passa
a ser prática do Sindicato, assim como
quando houver algum assunto relevante
e de interesse da categoria. Caso você
não esteja recebendo, entre em contato
com o departamento de Imprensa para
cadastrar seu e-mail.

Coletes verdes
Persiste o uso coletivo dos coletes verdes
na operação plataforma. Até o momento
o Metrô não disponibilizou coletes
suficientes para uso individual na base
de Segurança de Sé. Depois de diversos
questionamentos feitos pelo Sindicato, o
Metrô se comprometeu a disponibilizar
coletes em quantidade suficiente para
atender a reivindicação nos próximos
dias, bem como agilizar a higienização
dos coletes que já estão sendo usados.
Estes coletes não cumprem às normas
do OHSAS criadas pela própria empresa.
Demorou! Estes coletes já deram muito
pano para manga!

Liberação do Odair
No dia 05/05 o Metrô oficializou a
liberação do diretor Odair Guedes para
atividades sindicais. A liberação deste
companheiro havia sido solicitada ao
Metrô devido à necessidade de substituição do diretor Maruzan, afastado
por problemas de saúde.

Deu na imprensa
Há suspeitas de que a Alstom tenha
pago US$ 6,8 milhões para conseguir um
contrato de US$ 45 milhões pela expansão
do metrô,no final dos anos 90.Esta é manchete do “The Wall Street Journal” do dia
06/05.Depois disso,o Metrô informou que
irá averiguar os contratos firmados com a
Alstom no período de 1995 a 2003. Mais
uma vez o Metrô aparece negativamente
na mídia nacional e internacional.
Ambiente com água parada, em REP, em situação
propícia para o surgimento de insetos, como o
mosquito Aedes Aegypti
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