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A
o declarar que o Metrô optou 
por fi scalizar menos a obra 
da Linha 4, o secretário dos 
Transportes Metropolitanos, 

José Luiz Portella, se esquivou do dever 
de esclarecer que a ausência do Estado 
fi scalizador foi o principal motivo para a 
ocorrência daquela tragédia, e que foi o 
governo do estado que adotou o modelo 
de contrato que deu plenos poderes para 
o setor privado tocar a obra, sem o devido 
acompanhamento do poder público.

No contexto da declaração do 
secretário, o promotor de Justiça Arnaldo 
Hossepian Júnior reafi rmou que irá 
oferecer denúncia a todas as pessoas que 
tenham, de alguma forma, contribuído 
para o acidente, independente do nível 
hierárquico ou das empresas envolvidas.

E foi o combinado destas declarações 
que motivou a reunião ocorrida por 
intermédio do gabinete do deputado 
estadual Simão Pedro do PT, entre 
o Sindicato dos Metroviários, dos 
Engenheiros no Estado de São Paulo 
(SEESP), a Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos do Metrô de São Paulo 
(AEAMESP), o promotor de Justiça, 
Arnaldo Hossepian Júnior e a Ofi cial de 
Promotoria Chefe, Daniela Tosi.

As entidades tiveram a preocupação 
de esclarecer que o papel dos metroviários 
na obra está limitado pelo contrato 
assinado entre o Estado e o consórcio, 

e que por este motivo não há condições 
legais para a correta e necessária atuação 
dos profi ssionais do Metrô que atuam na 
obra.

Informaram ao promotor que apesar 
de impossibilitados de exercer plenamente 
suas atividades, os profi ssionais que lá 
atuam, diversas vezes, manifestaram a sua 
preocupação com a segurança da obra. O 
Sindicato, por sua vez, levou as denúncias 
destes metroviários a público, bem como 
protocolou pedido de investigação no 

Ministério Público Federal, alegando 
insegurança para todos os trabalhadores 
da obra.

As entidades manifestaram seu 
apoio à forma como as investigações 
estão sendo conduzidas, mas também a 
sua preocupação quanto à interpretação 
que o Ministério Público está dando para 
a participação dos diversos profi ssionais 
que atuam na obra. Isso porque o jogo 
de interesses que envolve este modelo de 
contrato impõe condições restritas de 

atuação aos trabalhadores da obra que, 
mesmo assim, efetivamente, tentaram 
evitar a tragédia procurando suas 
entidades representativas. 

Estas se colocaram à disposição para 
colaborar com as investigações, inclusive 
conversando com os trabalhadores que 
possam ter informações que permitam 
ao Ministério Público identifi car que 
a decisão de não fi scalizar as obras da 
Linha 4 não foi um ato de liberalidade dos 
metroviários.

Metroviários se reuniram com o promotor que investiga as causas da tragédia 
ocorrida na Linha 4 – Amarela no dia 18/06, tendo como motivação declarações 

do secretário dos Transportes Metropolitanos e do próprio promotor

Promotor oferecerá denúncia
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No dia 03/06 representantes 
das centrais sindicais 

CTB, CUT e outras estiveram 
no Congresso Nacional para 
participar da entrega das 
assinaturas recolhidas em todo 
o país pela redução da jornada 
de trabalho de 44 para 40 horas 
semanais, sem diminuição de 
salário.

No dia 19/06 a 
Coordenação dos Movimentos 
Sociais (CMS) também foi a 
Brasília juntar forçar com os 

estudantes brasilienses, mas 
desta vez para protestar contra 
a política de alta de juros em 
frente ao Banco Central.

A redução da jornada 
proporcionará a criação de 
milhares de empregos, enquanto 
a diminuição dos juros vai 
estimular investimentos, a 
distribuição de renda e a 
valorização do trabalho. 

Contra a alta do juro! Pela 
redução da jornada de trabalho e 
desenvolvimento nacional!

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

sobre os nossos direitos.

Acesse:
www.metroviarios-sp.org.br

Cratera do Metrô

Metroviários se reuniram com o promotor que investiga as causas da tragédia 

Movimentos sociais vão a 
Brasília por juros menores e 
redução da jornada de trabalho

A reunião contou com a participação do vice-presidente e do 
diretor do Sindicato dos Metroviários de SP, Pedro Augustinelli 
Filho (Boca) e Manuel Xavier Lemos Filho, respectivamente; do 
vice-presidente do SEESP, Laerte Conceição; do presidente da 
AEAMESP, Manoel Ferreira; e do assessor do deputado Simão 
Pedro, Salvador Khuriyeh, o promotor de Justiça, Arnaldo 
Hossepian Júnior e a O� cial de Promotoria Chefe, Daniela Tosi
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Juros altos e a 
estagnação do 

desenvolvimento Certamente os 
c omp anhe i ro s 
mais religiosos 
identificarão a 
célebre frase que 
tomei por título 
deste breve texto, 
irão atribuí-la 

a Jesus Cristo em seus ensina-
mentos.

Ora, como acontece com toda 
sua doutrina revolucionária, tam-
bém podemos aplicar este ensina-
mento em nosso dia-a-dia, porém 
acho que a frase mais ainda vem 
cair como uma luva para estranhas 
movimentações que tentam tomar 
de assalto a categoria metroviária 
de São Paulo.

Digo isto, pois é notório 
o esforço do pessoal que se diz 
“alternativa” em ganhar espaço e 
palanque à custa de nossa unidade 
e organização sindical.

Esse comportamento antide-
mocrático já vem se desenhando 
desde nossa última eleição, quando 
a revelia da decisão votada pela 
categoria, recorreu-se ao poder ju-
diciário para constatar uma outra 
vez o resultado determinado pela 
maioria metroviária.

Agora que estão afastados da 
direção sindical buscam através do 
grito e da verborragia caluniosa, 

legitimar a divisão da categoria 
com a pretensão equivocada de 
constituir uma força de base paralela 
ao sindicato.

Na Linha 5 – Lilás não foi 
diferente, e aqueles poucos que de-
fendem a tal “alternativa” tentaram 
estabelecer uma comissão de base 
sem consultar o diretor da base, 
eu mesmo que escrevo, e tampouco 
esclarecer aos companheiros que 
pretendiam se organizar paralela-
mente ao sindicato.

Plano mal elaborado...
Sequer tiveram a coragem de 

assinar o material que divulgaram 
por toda linha.

Sequer pensaram na expo-
sição dos funcionários perante a 
companhia, que não autorizou a 
utilização de suas áreas internas 
para a tal reunião, mesmo porque 
não foi acionada pelo sindicato, 
que por sua vez também não foi 
informado.

Em suma, juntaram meia 
dúzia de funcionários, todos alo-
cados na mesma estação da suposta 
reunião, alguns deles nem sindi-
calizados, para que sustentassem 
seu palanque.

Coube ao diretor de base in-
tervir e evitar o cerceamento, quiçá 
punições, dos colegas envolvidos, 
que só neste momento perceberam 

que a reunião carecia do respaldo 
do sindicato, respaldo este que os 
organizadores da reunião julga-
ram poder “atropelar” – o jargão 
é alternativo.

Muito melhor seria que o pes-
soal da tal “alternativa”, que indis-
cutivelmente possui bons nomes em 
seu quadro, somasse suas idéias com 
o sindicato, à moda antiga, e não 
tentasse fragmentá-lo, nos levando 
ao enfraquecimento.

É justo e desejável que haja 
oposição em todos os segmentos da 
luta trabalhista e política, mas é la-
mentável e perigoso que a ideologia 
radical seja posta em primeiro lugar, 
a frente da unidade da categoria.

Sozinhos somos um, juntos 
somos mais de um milhão.

É preciso acordar... Jesus foi 
o maior revolucionário de todos 
os tempos, e um dos homens mais 
sábios a andar sobre a terra, bom que 
ministrasse aos que têm tamanha 
sede de poder que não raro, ignoram 
os valores democráticos e a força de 
nossa união: 

“Quem conosco não ajunta, 
espalha”

Rodrigo Calheiros, diretor de 
Base Linha 5 – Lilás.

Atenção: Os artigos assinados não traduzem necessa-
riamente 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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Juros altos e a 

A s principais centrais sin-
dicais do país, entre elas 

CTB e CUT, e o movimento 
estudantil participaram de 
um ato em frente à sede do 
Banco Central, em Brasília, 
com o objetivo de protestar 
contra a política de alta dos 
juros que vem sendo prati-
cada pelo Copom, que é o 
Comitê de Política Monetária 
do Banco Central.

Para toda a militância que 
se deslocou das várias regiões 
do país à manifestação no BC, 
é claro que está em curso um 
grande confl ito de interesses 
entre os chamados rentistas 
e os desenvolvimentistas, no 
que diz respeito aos rumos 
do país.

Os primeiros são aqueles 
que se preocupam com a 
rentabilidade dos juros altos, 
lógico, pois quanto mais os 
trabalhadores pagam, mais 
eles enriquecem, já que há 
sórdidos interesses envolvidos 
nesta política. Juro alto é igual 
a lucro fácil para banqueiros e 
o capital estrangeiro.

Enquanto isso, a classe 
trabalhadora vai tendo os seus 
salários corroídos pela eleva-
ção dos preços, que afetam 
substancialmente os alimen-
tos, e acabam com seu poder 
aquisitivo signifi cativamente 
comprometido. Como conse-
qüência, vem o desaquecimen-
to da economia e a interrupção 
do desenvolvimento do país. 

Daí em diante os male-
fícios da política da alta dos 
juros piora ainda mais, com 
o aumento do desemprego e 
arrocho dos salários, além de 
aumento da dívida pública, do 
encargo do Estado com juros, 
com o superávit primário e as 
restrições aos gastos e investi-
mentos públicos.

É justamente contra este 
círculo vicioso que os de-
senvolvimentistas lutam! É 
contra essa realidade que os 
militantes brasileiros foram 
até o BC protestar.

Em um governo composto 
por lideranças que têm origem 
nos movimentos sociais, não 
podemos nos acomodar e ser 
coniventes com a manuten-
ção desta prática. Precisamos 
intensificar a mobilização 
iniciada no dia 19/06 e cobrar 
a substituição da alta dos juros 
pela aceleração do desenvolvi-
mento do país com auto-sufi -
ciência, distribuição de renda e 
valorização do trabalho.

Não se trata de utopia, mas 
de determinação para romper 
com a macroeconomia e acabar 
com a concentração de renda 
nas mãos de credores. O Brasil 
precisa de justa distribuição 
de renda e aceleração do de-
senvolvimento e é o alcance 
deste objetivo que devemos 
continuar perseguindo!

“Quem comigo não ajunta, espalha”

Entre os dias 02 e 13 de junho, o 
secretário geral do Sindicato e 

presidente da Fenametro, Wagner 
Fajardo, esteve em Genebra, na 
sede da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), representando 
a União Internacional de Sindicatos 
de Trabalhadores em Transporte 
(UIS-Transporte), já que ele tam-
bém é diretor desta entidade.

Filiada à Federação Sindical 
Mundial (FSM), a UIS-Transporte 
foi à OIT para revelar a situação dos trabalhadores 
do setor de transportes, que a cada dia são mais pre-
judicados com as terceirizações, privatizações e com 
a retirada de direitos e tentativas de cerceamento à 
autonomia e liberdade de organização sindical.

Em seu discurso, Fajardo esclareceu que 
“embora nosso trabalho seja essencial para o de-

senvolvimento econômico e 
social, nós, trabalhadores, não 
somos assim considerados. A 
atual legislação é ainda extrema-
mente antidemocrática para os 
trabalhadores, principalmente 
para os setores considerados 
essenciais”. 

Denunciou a perseguição a 
sindicalistas que são demitidos 
e até assassinados, conforme 
denúncia feita pela Fenametro à 

OIT, e o fato de as greves e manifestações serem tra-
tadas como caso de polícia. Além disso, foi ressaltada 
a importância de haver pressão e unidade para que 
os parlamentos dos governos coloquem em prática 
as convenções 151 e 158 da OIT, que regulamenta 
as greves no setor público e impede demissões imo-
tivadas, respectivamente.

Metroviário vai à OIT denunciar 
desmandos contra os trabalhadores

Advocacia
Dr. Adinaércio Damião informa aos clientes e amigos 
que o número do telefone de seu escritório mudou: 
fone: 2941-4571. Sede Rua Apucarana, 582, Tatuapé.

Inglês no Sindicato
Curso rápido. Conversation at once (fale já). Reading, 
writing, understanding (leia, escreva e compreenda).  
Grammar O.T. (gramática simplifi cada) Só 4 estágios. 
Aulas às terças-feiras, 18h30/ 20h30 e as quartas-
feiras, 15h30/17h30. Tratar com Prof. Smith, fones: 
9208-9170/6195-5360. Ligue ou compareça.

Kit gás para veículos
Vendo kit para automóvel. Cilindo de 10 m³ com 
cavalete para fi xação, tubos, conexões e nota fi scal. 
Completo por R$ 1.000,00. Tratar com Jefferson, fones: 
2095-3623/8726-3126.

Quitinete Praia Grande
Alugo próximo a praia Aviação. Tratar com Luiz Batista, 
fone: 3991-3707.

Moto XT 600
Ótimo estado, ano 95, branca/roxa. Tratar com Marcos 
ou Meire, fones: 6867-2963/9221-3385.

Decorações
Decore seu lar com persiana horizontal e vertical, com 
chale, cortinas em voil. Fazemos reforma de persianas. 
Orçamento sem compromisso. Tratar com Roque, fone: 
2016-2920/8409-1247.

Podologia e Refl exologia
Tratamento para os pés, calos, unhas, micose, etc. 
Atendimento especial para idosos e diabéticos. 
Atendimento com hora marcada. Tratar com Sandra 
Tavares, fones: 3476-4666/7365-2227.

Festas e Eventos
Com a Festative sua festa ou evento acontece. Som, 
iluminação, DJ´s, locações. DJ Alê Roldan. Tratar no fone: 
9812-9213 ou e-mail: festative@yahoo.com.br

Moto Honda/Twister
Vendo, modelo CBX 250, azul, câmbio 6 marchas, partida 
elétrica, 31mil km,  2004. Documentação OK. R$6.800,00. 
Tratar com Romar, técnico MAN, PCR/Bloco D, ADM, 
fones:  5519-8174 ou (13) 8113-1040.

Videogame
Vendo videogame Megadrive 3 com 71 jogos. Pratica-
mente sem uso. R$ 150,00. Tratar com Marcelo, GPF/
PFE, fone: 3291-5434.

Apartamento
Vende-se próximo a estação Marechal Deodoro, apar-
tamento antigo, grande. R$ 85 mil. Tratar com Sérgio 
Lopes, AE, JQM, esc. E, fone: 3666-8871.

Apartamento
Vendo no Jaçanã, 15 minutos do metrô Tucuruvi, 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Condomínio 
R$50,00.  Valor do imóvel: R$ 30 mil + 110 parcelas de R$ 
280,00. Tratar com Ronaldo posto TCS, esc. L (4x1 4x3), 
ramal: 14515 ou fones 8498-0230/7299-7834.

Apartamento em Itaquera
Vendo no conjunto .José Bonifácio (10 minutos da 
estação Itaquera). Quitado, reformado e com escritura. 
Aceito troca por carro. R$ 55 mil. Tratar com Assis Fernan-
des, fone: 5011-0366, r. 455 ou fone: 4752-72 91.

Vendo
Playtation2, destravado Matrix, novo. R$ 440,00 em 2 X. 
Toca CD com MP3 + controle, R$ 270,00 em 2X. Tratar 
com Belloto, fone: 5677-7592/9545-1908.

Sobrado
Vendo, a 300 m da Penha. 2 suítes, lavabo, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem. R$ 170 mil. Tratar com José 
Edson, AS, esc. N, PSE, ramais: 15515/15516 ou fone: 
9654-9140.

Siena
Vendo.1.3,16 V, ano 2001, cinza, metálico, vi-
dros verdes, trava elétrica. Completo. R$19 mi. 
Fone:2051-5706/8381-2201.

Terapêuta de casal e Família.
Rosiléa, psicóloga, CRP 06/54165. Especialista em 
problemas conjugais e familiares. Atendimento, 
também, individual a crianças, adolescentes e adultos. 
Consultório próx. estação São Judas. Fone: 8200-2329. 
Atendimento com hora marcada.

Prédio Comercial Itaquera
Vendo em ótima localização,  esquina comercial (av. 
Líder), 350 m de área construída, 6 portas de aço 
(sendo que 3 estão alugadas) e mais um terreno nos 
fundos. R$ 200 mil. Aceito carro, imóvel de menor valor 
e facilito.  Lourenço, almoxarife, PIT, esc. 4X2X4, fones: 
3451-6250/2079-8852/8595-9595.

Alugo
Apartamento na Praia Grande, Vila Caiçara, 50 m da 
praia. Acomodações para até 5 pessoas.1 dorm., 1 vaga. 
Tratar com Claudionor Tadu da Silva, esc. OE/PSO/C, 
fone: 3179-2000/15900/5011-9780.

Alugo
Casa na Praia Grande,Vila Mirim, 2 dorm. (sendo 1 
suíte), 4 vagas. Acomodações para até 10 pessoas. 
Tratar com Claudionor Tadu da Silva, esc. OE/PSO/C, 
fone: 3179-2000/15900/5011-9780.

Apartamento
Vende-se apartamento 2 dorm., alt. nº. 2700 da Av. 
Cupecê. Excelente local. R$ 98 mil. Tratar com Ricardo 
Morucci, fone: 9122-1387.

Sobrado
Vendo sobrado grande na Cidade Patriarca. 2 dorm., 
garagem com cobertura, churrasqueira nos fundos. Tra-
tar com Ronaldo Silva, ADM, GSI-SIS, fones: 2682-9576 
ou tratar com Mirian, fone: 2682-9576. 

Chácara em Santa Isabel
Venha se divertir, relaxar e descansar em meio a natu-
reza. Piscina, churrasqueira, forno e fogão a
lenha, bilhar, ping-pong, microondas, tv com parabólica. 
Acomodações para até15 pessoas. Tratar com Severino, 
BAS, esc. D, fone: 6586-7735.

Gol G III
Vendo, ano 2000, gasolina, trava, vidro elétrico, verde. 
Entrada:  R$ 7.500,00 e 25 x R$ 460,00 ,  IPVA atrasado:  
R$ 795,00. Tratar com Carlos Carvalho, AE de VPA, esc. 
ST, fone: 35211/35201ou 9571-2764

Palio Fire
Vendo, gasolina, 2004/2005,  2 portas,38 mil km. Única 
dona. Preço abaixo da tabela.  Aceita-se troca de menor 
valor. Tratar com Vanilton  Pires Viana, eletrista, Capão 
Redondo, noite, fone: 5513 8159 ou fone: 9313-9938, 
com Vera.

Apartamento
Aluga-se para fi nais de semana ou temporada, na Praia 
Grande (Aviação). Com garagem no sub-solo, 200 m 
da praia. Acomodações para até 6 pessoas. Fones: 
6280-2419/9150-9468..

No dia 23/06, o Sindicato se reuniu com representantes 
da DRT no PAT para discutir assuntos relacionados 

às cabines dos trens da L1.
Em 90 dias a Cia. apresentará um protótipo de ca-

bine de trens, porém contemplando apenas uma melhor 
ventilação, e não a refrigeração, além do aspecto visual 
da cabine. 

O Metrô também apresentou a possível mudança 
do sistema de som com uso de microfone de lapela ou 
semelhante, além de outro tipo de iluminação.

A DRT solicitará nova medição de ruído nas cabines, 
que desta vez deverá ser feita com as janelas abertas e com 
o acompanhamento do Sindicato e da CIPA.

Com relação ao laudo de insalubridade, a DRT 
informou que cabe à empresa a apresentação do laudo 
e ao Sindicato o questionamento de seu resultado, bem 
como a negociação junto a DRT sobre a possibilidade 
do acompanhamento de perito indicado pela entidade 
ou pedido de autorização para elaboração de laudo para 

contestação. Esse trabalho deverá ser feito com o objetivo 
de atender a expectativa de PPP para os metroviários de 
todas as linhas.

Mesmo com a interferência do diretor do Sindicato 
Almir e do vice-presidente da Cipa 1, Alexandre Leme, 
cerca de 40 OTs foram impedidos pela empresa de parti-
cipar da reunião. De toda forma, o auditor Noé recebeu 
os OTs antes da reunião, e só depois de ouvi-los e prestar 
esclarecimentos iniciou a reunião com os representantes 
da empresa, CIPA e Sindicato. Participaram da reunião: 
Almir Castro, Alexandre Leme, Moacir Sá, Carlos Santa-
cruz (Chacal), Edson Fernandes (Boi) e o diretor Bosco.

2ª reunião dos 
OTs com a DRT

Metroviário vai à OIT denunciar 

2ª reunião dos 
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A Alstom, o governo 

estadual, o Metrô, outras 

estatais e até um conselheiro 

do Tribunal de Contas do 

Estado estão envolvidos em 

suspeitas de pagamento 

de propina e lavagem de 

dinheiro. A denúncia não 

foi feita pela oposição ou 

pela imprensa brasileira, mas 

por meios de comunicação 

internacionais, tendo como 

base investigações da Polícia 

Federal e das justiças da 

Suiça e da França

O  
princípio de tudo está em uma notícia 
publicada no diário americano The 
Wall Street Journal, do dia 06 de maio 
de 2008. A manchete dizia que a em-

presa francesa, Alstom, pagou propina a políticos 
brasileiros em troca de contratos milionários com 
estatais brasileiras.

Em valores corrigidos, a Alstom teria pago 
“comissões” de mais R$ 13 milhões no período de 
outubro de 1998 até o começo de 2001, quando 
Geraldo Alckmin foi vice e governador de SP.

A investigação de promotores suíços e franceses 
gira em torno, também, da possibilidade de o grupo 
ter pago US$ 6,8 milhões para obter um contrato de 
US$ 45 milhões com o Metrô de SP.

Esquemão
De acordo com as investigações, para que as 

“comissões” chegassem ao seu destino, a Alstom 
utilizava empresas sediadas em paraísos fi scais – 
as chamadas offshores, que gozam de privilégios 
tributários e proteção por regras de sigilo que 
difi cultam investigações. 

O esquema pode ter funcionado da seguinte 
forma: a Alstom depositava quantias em bancos, 
que faziam supostos pagamentos às tais offshores 
em troca de consultorias fi ctícias. De lá, o dinheiro 
seria enviado a contas de doleiros brasileiros que, 
então, distribuíam a propina em países onde a 
Alstom era responsável por obras, como Brasil, 
Venezuela, Cingapura e Indonésia.  

Contratos e licitações
Segundo os procuradores suíços, as propinas 

eram pagas de acordo com as correções no valor 
do contrato entre a Alstom e o Metrô. Desde que o 
contrato inicial foi assinado, em outubro de 1997, 
foram feitos 13 termos aditivos para reajustar os 
preços.

Ainda conforme as investigações, em maio de 
2007, o governo estadual aproveitou um contrato 
de mais de 15 anos para fazer uma compra de 

trens sem licitação, quando acabou gastando R$ 4 
milhões a mais do que se houvesse licitação. 

O preço médio do trem foi de R$ 32,8 milhões, 
sendo que em outra compra realizada cinco meses 
depois por meio de licitação internacional, este 
valor caiu para R$ 28,8 milhões.

Até no TCE!
De acordo com as investigações, as suspeitas de 

corrupção chegaram até o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE)! O Ministério Público suíço encontrou 
anotações das iniciais “RM” em documentos 
apreendidos na Alstom. 

Roberto Marinho é conselheiro do TCE 
desde 1998. Antes disso, ele foi coordenador da 
campanha eleitoral de Mário Covas em 1994 e 
chefe da Casa Civil do governo do Estado de 1995 a 
abril de 1997. 

Durante o processo de investigação o 
conselheiro já admitiu que foi para a França em 
1998 assistir a jogos da copa com as despesas pagas 
por uma empresa do Grupo Alstom. 

Foi este mesmo “RM” que avaliou os contratos 
do grupo com as empresas brasileiras.

Outras empresas
A Eletropaulo é outra empresa que está na 

mira do Ministério Público da Suíça, por suspeita 
de corrupção em contratos fi rmados com a Alstom. 
Ocorre que esta estatal foi vendida para a AES logo 
depois do fechamento dos contratos, que fi caram 
de posse das empresas americanas. 

Para completar, e de forma suspeita, em 1998, 
o Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu que 
todos os processos sobre contratos da Eletropaulo 
deveriam ser arquivados sem apreciação. Foi o 
que aconteceu, por exemplo, com o contrato da 
Eletropaulo com a GEC Alstom, fi rmado em 1997 e 
arquivado em 1999.

Convocações e CPIs abortadas
Os pares do governo estadual na Assembléia 

Legislativa do Estado de SP (Alesp) conseguiram 
abortar seis pedidos de convocação de políticos e 
empresários para explicar o caso Alstom na CPI da 
Eletropaulo.

Mas os deputados Ivan Valente e Francisco 
Praciano resolveram encaminhar esta bomba 
para a esfera federal, solicitando a realização de 
uma audiência pública sobre o caso à Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio da Câmara dos Deputados.

A audiência pública foi marcada para o 
dia 17/06, mas foi cancelada “em função da 
incompatibilidade da agenda do presidente da 
empresa para o Brasil, Thibault Desteract”. Até o 
fechamento desta edição não havia defi nição de 
nova data.

Quem vai segurar mais essa?
Em ano eleitoral, essa batata quente continua 

passando de mão em mão. Todo mundo afi rma 
com convicção que as investigações devem ser 
feitas e os responsáveis devem ser punidos, mas, 
em contrapartida, há um intenso movimento para 
barrar a apuração dos fatos, como aconteceu com 
as convocações na Alesp.

Só a respeito de contratos efetuados pelo 
governo do Estado há mais de 70 pedidos de CPI 
na Assembléia, mas nenhum deles foi aprovado 
pela maioria da bancada governista, é claro!

A Alesp funciona como um cemitério de 
CPIs. Não se consegue apurar absolutamente 
nada em SP por ingerência do governador e 
cumplicidade do tucanato e demos (DEM). No 
maior e mais rico Estado da federação, CPI é uma 
palavra proibida. Enquanto isso, a mídia se cala, a 
corrupção se instala e a população paga.

Para o Sindicato, esta é uma realidade 
repugnante, e até que provem o contrário dos fatos 
já investigados, buscará o esclarecimento, a devida 
divulgação e punição daqueles que participaram 
deste esquemão em detrimento dos direitos de 
todos os cidadãos.

Alstom, governo estadual 
e o Metrô. Um escândalo!

Foto montagem: Arquivo/Sindicato
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No entanto, o OPS está seguindo 
alguns caminhos que, por 
diversas vezes, destoam da 

proposta que criou e regulamentou a 
atividade do corpo de segurança ao 
longo da história do Metrô de São 
Paulo. 

Princípios básicos que sempre 
pautaram as atividades dos ASs foram 
deixados de lado, bem como as relações 
democráticas e não impositivas, que 
sempre tiveram tratamento prioritário 
em outros momentos. 

Por exemplo, é incoerente obrigar 
o AS a trabalhar fora da área do Metrô, 
como aconteceu durante a greve dos 
vigilantes. Há uma legislação e um 
contrato de trabalho determinando 
que estes metroviários atuem 
especifi camente em áreas do Metrô. 
Mesmo assim, o OPS determinou que 
trabalhassem em áreas da CPTM.

Mais recentemente, depois da 
discussão sobre a redução da jornada 
de trabalho ocorrida durante a 
campanha salarial, o OPS se apressou 
a apresentar duas propostas aos ASs 
da escala base, sem que alguma delas 
tenha sido debatida com o Sindicato.

É importante ressaltar que esta 

entidade reivindica o aumento do 
efetivo na escala 4x2x4, pois, hoje, a 
quantidade de ASs nesta escala é menor 
de 20% do total e isso é insufi ciente 
para cobrir as estações, principalmente 
nas noitadas e fi nais de semana.

Outra divergência do Sindicato 
com o departamento é o agrupamento 
dos ASs em bases que, em sua maioria, 
não oferecem condições adequadas 
de vestiário, copas e acomodações 
mínimas. Além disso, para assumirem 
seus postos, muitas vezes têm que se 
deslocar por longos trechos, sendo que 
haveria mais facilidade e rapidez se 
estivessem em bases menores ao longo 
das linhas.

O Sindicato também é contra 
a criação de um grupo operacional 
de ASs sem uniforme para apoiar o 
trabalho dos ASs uniformizados. Isso 
porque já existia um grupo com essa 
fi nalidade, o chamado “PX”, que são 
ASs com problemas de saúde ou com 

algum tipo de restrição, que já atuavam 
com esse objetivo, ou seja, observar e 
informar a presença de suspeitos ou 
criminosos nas áreas do Metrô. 

O Sindicato sempre recebe 
denúncias de que este objetivo foi 
deixado de lado, sendo substituído 
por atuações contrárias às respaldadas 
e amparadas pela lei, ao longo das 
linhas e até fora delas, colocando em 
risco a segurança destes e dos demais 
funcionários.

A empresa tem essas informações 
e até o momento não tomou medidas 
para coibir desvios cometidos, com a 
conivência ou não do OPS.

O Sindicato defende um corpo de 
segurança bem treinado, respaldado, 
valorizado e uniformizado, bem como 
que os objetivos de criação do OPS 
sejam retomados e colocados em 
prática, antes que piores conseqüências 
atinjam os metroviários e até usuários 
do Metrô!

Fenametro convoca 
3º Congresso Nacional 

dos Metroviários

Além dos trilhos do Metrô

O período para a realização de assembléia e/
ou setoriais para a eleição dos delegados será 
entre 23/06 e 10/08. Os sindicatos terão até o 

dia 11/08 para fazer a inscrição dos eleitos. 

Mais uma reintegração
O juiz do Trabalho Elizio Luiz Perez 
da 1ª Vara do Tribunal Regional do 
Trabalho proferiu sentença favorável 
à OT Gilzete Clementina da Silva, 
da LLO, demitida após a greve de 
agosto de 2007. Determinou a sua 
imediata reintegração, bem como o 
pagamento de uma multa de R$ 15 
mil por danos morais. O descumpri-
mento da sentença caberia multa 
diária ao Metrô de R$ 200 em favor 
da OT. Felizmente a companheira já 
assumiu seu posto de trabalho em 
ITT, de onde nunca deveria ter sido 
tirada! Mais uma vitória da categoria 
metroviária em luta pela manuten-
ção e ampliação de seus direitos!

Trabalho na plataforma
O Metrô determinou que a plata-
forma de todas as estações tivesse 
a presença de um funcionário du-
rante todo o dia. Porém, em muitas 
estações, não há número suficiente 
de funcionários para tanto. A Cia. 
precisa esclarecer qual a prioridade 
em uma estação, já que postos chaves 
têm sido degradados para cumprir 
mais esta determinação, além de 
que as pessoas estão ficando por 
diversas horas sem rendição ou estão 
sendo rendidos por PETs. O Sindicato 
buscará se reunir com a GOP para 
discutir o assunto e orienta que os 
funcionários não fiquem longos 
períodos em pé.

REP ninguém merece!
Mesmo com a denúncia feita à DRT 
em 06/05/08, através da carta ofício 
nº 39/08, até o momento não houve 
efetiva fiscalização da DRT sobre 
as condições encontradas naquela 
estação, com a presença de focos de 
insetos, poeira e ruído intenso, devido 
às obras da Linha 4. O Sindicato busca 
junto à DRT agilizar a fiscalização no 
local, pois a situação vivida pelos 
funcionários está insuportável!

Metroviários em palestra
No dia 17/06 cerca de 30 metroviários, 
entre ativistas e diretores do Sindi-
cato, participaram da palestra sobre 
direito trabalhista realizada pela 
secretaria de Formação do Sindicato. 
Na ocasião, os participantes tiveram 
uma série de esclarecimentos sobre 
a história do direito do trabalho e 
ações que envolvem a categoria. 
Outras palestras serão programadas. 
Participe!

Linha 4 vira teatro
As conseqüências da tragédia da Linha 
4 – Amarela inspiraram o autor Franz 
Keppler e o diretor Flávio Faustinoni, 
que criaram um espetáculo sobre uma 
família que é levada para um hotel 
depois de ter sua casa condenada 
pela Defesa Civil em função da cratera 
aberta na rua onde moram. A peça está 
em cartaz no Teatro Augusta, de sexta 
a domingo. O Teatro Augusta fica na 
rua Augusta, 943. Informações no tel 
3151-4141.

A criação do departamento 

de Segurança do Metrô (OPS) 

trouxe a idéia de que haveria 

maior efi cácia no tratamento das 

questões relativas à segurança 

operacional, além de melhores 

condições de trabalho para o 

seu corpo operativo.
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Em reunião realizada por teleconferência no dia 21/05, 
a direção executiva da Federação Nacional dos Metroviários 
(Fenametro) aprovou a realização do 3º Congresso da entidade 
entre os dias 28 e 31 de agosto.

O cronograma aprovado prevê que cada Estado terá direito 
a eleger um delegado para cada 150 trabalhadores. 

O período para a realização de assembléia e/ou setoriais 
para a eleição dos delegados será entre 23/06 e 10/08. Os 
sindicatos terão até o dia 11/08 para fazer a inscrição dos 
eleitos.

Até o dia 30/06 será publicado o texto-base da direção que 
orientará os debates do Congresso. As emendas ao texto-base 
poderão ser apresentadas pelos delegados e delegadas, natos 
ou eleitos, até o dia 15/08.

Veja no quadro ao lado quantos delegados podem ser 
eleitos em cada Estado.
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que criaram um espetáculo sobre uma 
família que é levada para um hotel 
depois de ter sua casa condenada 
pela Defesa Civil em função da cratera 
aberta na rua onde moram. A peça está 
em cartaz no Teatro Augusta, de sexta 
a domingo. O Teatro Augusta fica na 
rua Augusta, 943. Informações no tel 
3151-4141.
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