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E
ntramos na reta final da realização do 9º 
Congresso, que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 
de dezembro, em Atibaia. Até lá, o Sindicato 
realizará debates sobre a filiação desta 

entidade às centrais sindicais com os companheiros de 
diversas áreas da empresa. 

Serão abordados aspectos que envolvem a 
importância das centrais, como história, objetivos e 
atuação, com o propósito de informar os metroviários 
e proporcionar o envolvimento de todos neste debate, 
que já está em pauta na maioria dos locais de trabalho.

O Sindicato chama a atenção da categoria para a 
importância da participação de todos nestes debates, 
para que sejam tomadas as melhores decisões para o 
fortalecimento e unificação da categoria metroviária.

A eleição dos delegados que 
participarão do 9º Congresso aconteceu 
de 27 a 31 de outubro, estimulando a 
participação massiva dos metroviários 
para a escolha de seus representantes. 
Apurados os votos na noite do último 
dia da eleição, e conforme Bilhete 355, 
já estão definidos os delegados para 
mais esta atividade determinante para a 
história da categoria

Acima: metroviários votam nas áreas, ao lado: apuração dos votos

Ato em defesa do acordo coletivo
Dia 18 de novembro, terça-feira, em frente ao CCO, às 15h30 

(rua Vergueiro, 1200).  Veja mais na página 03.

Consciência Negra no Sindicato

Palestra sobre a “consciência negra” seguida de roda de 

samba e venda de comidas típicas.

Dia 28 de novembro, sexta-feira, a partir das 19h, no Sindicato.

Eleições das CIPAs
O Sindicato já acionou a justiça 
para viabilizar a participação dos 
metroviários que tiveram suas 
candidaturas cassadas para as 
eleições das CIPAs, marcadas para 
acontecer de 24 de novembro a 2 
de dezembro. Até o fechamento 

desta edição ainda não havia sido concedida 
nenhuma liminar. 

Foi deliberado em reunião de diretoria 

que o Sindicato fornecerá 100 cópias impressas 
do material de campanha. Cada candidato 
interessado deve produzir a arte do material e 
enviá-la para o departamento de Imprensa do 
Sindicato. Solicitamos que estas artes estejam 
no formato de papel A4, se enviadas em arquivo 
digital devem estar nos padrões (DOC, PDF, 
CDR) e podem ser enviadas para o e-mail: 
imprensa@metroviarios-sp.org.br ou entregues 
pessoalmente.

IV Marcha da Consciência Negra
Dia 20 de novembro, quinta-feira, às 11h, 

com concentração no vão livre do Masp (av. Paulista, 1.578)  

e caminhada até o Teatro Municipal.

9º Congresso

Eleitos os delegados
Fotos: arquivo/Sindicato

Seguros no Sindicato
Faça seu seguro no 

Sindicato com a Neide ou 

Luciana e ganhe um brinde! 

Fones: 2095-3624 ou 2095-3630.



Uma mudança  
de conceito

Quando se 
fala no 9º 
Congresso 
dos 
Metroviá-
rios, o que 
mais se ouve 
nos locais 
de trabalho 

são questionamentos sobre a 
filiação do Sindicato a uma 
central sindical.

Há boatos de todos 
os tipos, mas é importante 
esclarecer que o nosso Sindicato 
sempre se pautou na ampla 
participação das bases e na 
transparência e democracia 
para a tomada de suas 
decisões. 

Tudo o que diz respeito 
ao tema central sindical está 
sendo abertamente debatido 
com os companheiros nas 
áreas, e tudo o que designa o 
estatuto do Sindicato também 
está sendo colocado em prática.

A participação da 
categoria em todos os debates 
que serão realizados durante o 
9º Congresso começou a partir 
da divulgação do texto-base, 

que será ponto de partida 
para as discussões durante a 
atividade. 

A segunda oportunidade 
de participação dos 
companheiros se deu no 
período de entrega de emendas 
ao texto-base e prosseguiu com 
a realização da eleição dos 
delegados em todas as áreas 
que representarão a categoria.

A realização do Congresso 
não se dá apenas nos dias 4, 5 
e 6 de dezembro, em Atibaia. 
Todas as etapas citadas 
fazem parte da realização 
desta atividade que, como 
diz o estatuto do Sindicato, 
é a instância máxima de 
deliberações da categoria.

No que cerne à filiação 
a centrais sindicais, o artigo 
142 do estatuto já define: 
“Compete à categoria decidir 
sobre a filiação do Sindicato 
a entidade de grau superior 
através de discussão em 
Congresso, homologada por 
plebiscito entre o conjunto 
dos associados no gozo de 
seus direitos.”

A legitimidade deste 

artigo se completa com a 
deliberação do 3º Congresso, 
que definiu que a decisão sobre 
filiação a centrais sindicais 
deve ser referendada nos 
congressos e “homologada por 
plebiscito entre o conjunto 
dos associados no gozo de 
seus direitos.”

Para não ficar restrito 
somente ao tal estatuto, o 
Sindicato ainda promoverá 
debates nas áreas para 
esclarecer sobre as centrais 
sindicais, oferecendo mais 
informações para subsidiar os 
metroviários e seus delegados 
no momento de fazer a sua 
escolha.

Não perca o debate de 
sua área, converse com os 
delegados que você elegeu 
e faça a diferença em mais 
este processo de mudança da 
categoria metroviária.

Pedro Augustinelli Filho 
(Boca), vice-presidente do 

Sindicato

Atenção: Os artigos assinados não traduzem ne-
cessariamente 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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Com a proposta de ser um presi-
dente progressista, opondo-se 

à política conservadora e agressiva 
de Bush, e usando o slogan “Mu-
dança, sim, podemos”, o sena-
dor democrata afrodescendente 
Barack Obama venceu a eleição 
dos EUA no dia 4 de novembro, 
tendo como vantagem 7 milhões 
de votos populares e 80 delegados 
no Colégio Eleitoral.

Para acentuar o clima de 
esperança instalado na América, 
Obama conseguiu ter o apoio da 
maioria dos congressistas, pois 
os democratas ocuparão cerca de 
cinco cadeiras a mais no Senado 
e 18 na Câmara. Sem dúvida, um 
acontecimento mundial, mas não 
apenas pelo fim da era Bush. O 
grande acontecimento é a mu-
dança de concepção da população 
estadunidense. 

Há pouco mais de 40 anos, nos 
EUA, os negros não podiam votar, 
nem estar nos mesmos ambientes 
públicos que os brancos. Freqüen-
tavam escolas segregadas e mora-
vam em bairros confinados. 

Agora, depois de 143 anos do 
fim da escravidão norte-ameri-
cana, o país terá um presidente 
negro, e este é o resultado mais 
importante desta eleição. Con-
tudo, por mais que Obama não 
tivesse sido eleito, a transformação 
já teria ocorrido, simplesmente 
pelo fato de um afrodescendente 
ter participado do pleito para a 
liderança do país. 

De toda forma, e reservado o 
mérito igualitário deste fato, fica a 
dúvida de como será o governo de 
Barack Obama, já que ele vendeu 
a imagem de que vai valorizar o 
multilateralismo e o diálogo.

As expectativas são grandes, 
mas, na realidade, não dá para ter 
a ilusão de que, de uma hora para 
outra, acabará a política unilateral, 
armamentista, intervencionista 
e imperialista dos EUA, que o 
mantém com o poder do capital 
financeiro no mundo.

Há diversos problemas urgen-
tes a serem solucionados, como a 
crise econômica, os conflitos no 
Iraque e Afeganistão e a retarda-
ção do aquecimento global. Há a 
cobrança da retirada das tropas 
norte-americanos do Iraque; da 
extinção da base militar de Guan-
tânamo, em Cuba, que se resume 
em um campo de concentração e 
de tortura; e do fim do embargo 
criminoso a este país.

Também serão cobradas me-
didas benéficas aos trabalhado-
res, como geração de empregos 
decentes e prestação de serviços 
públicos dignos, a começar pela 
saúde, que na era Bush só atende 
a elite norte-americana.

Por fim, das eleições dos EUA 
prevalece a satisfação pela mudan-
ça de concepção norte-americana; 
a esperança de que haja mudanças 
na configuração mundial, prin-
cipalmente no que diz respeito à 
difusão da paz; e o alívio pelo fim 
do governo de Bush, que sai de cena 
como um dos presidentes mais 
impopulares da história.

A categoria participa. A categoria decide!

Itanhaém
Alugo sobrado para temporada, finais de semana 
e feriados. Acomodação para até 10 pessoas, 200 
metros da praia, sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, 
garagem coberta, churrasqueira.  Comércio 
próximo. Tratar com Sérgio Abdalla, fone:  2947-
6729/9878-5364/9504-8683.

Terreno
Vende-se um terreno, condomínio fechado, 450m.
Local: Ninho Verde II, Castelo.  R$ 15mil. Tratar com 
Lúcia, fone: 5531-1858.

Corsa Wind
Vendo, ano 98, preto. Tratar com Néia, fone: 
3534-1742.

Mega Bazar Narayana
Domingo, 23/11, das 9h às 21h. Exposição e venda 
de peças artísticas, objetos variados, bolsas, roupas, 
brinquedos, bijuterias, kits especiais, mercado de 
pulgas, livros do Centro Cultural Brasil/Índia e even-
tos. Rua Ceará, 272, Pacaembu, fone: 3826-5549.

Gol Geração III Plus
Vendo, ano 01/01, cinza, placa final 3, gasolina. R$ 
17.850,00. Tratar com Ideraldo, fones:2574-0624 
/9651-0381.

Oportunidade/Lançamentos
Chegou o momento de adquirir o seu imóvel. Temos 
vários lançamentos na Zona Leste, Zona Sul, Zona 
Norte, Zona Oeste, ABCDM, Guarulhos, Jundiaí, 
Campinas, Sorocaba e Rib. Preto. São Imóveis na 
planta ou prontos para morar. Tratar com Lagares, 
TAT, fone: 9951-4158/2722-1935.

Apartamento
Aluga-se na Praia Grande (Aviação). Com garagem 
no sub-solo.  A 200 m da praia.  Acomodação para até 
6 pessoas, Para finais de semana ou temporada.
Fones para contato: (11) 9150-9468.

Moto XLX 350 R
Vendo com tudo original.  42.500 Km. Tratar 
com Neto, analista, CCO H/C, fones: 7375-
4640/35627633. 

Chácara para lazer/eventos
Aluga-se  em Santa Isabel. Casa super aconche-
gante, avarandada, piscina, mini-campo futebol/
voleibol, amplo salão de festas/jogos,  ping pong, 
pebolim, bilhar, etc. Fácil acesso (800m da Via Dutra). 
Pacote/diária e reserva para as festas de final de 
ano e Carnaval. Tratar com Riva ou Adriana, fones: 
2053-3452/2843-4273/8129-2795. Fotos: www.
recantoviana.blogspot.com

Vectra GLS
Vendo completo. Kit gas, 94/94, azul marinho, 
ar cond., dir. hidr., vidros el., trava. elet.,retrovisor 
elet.,desemb. traz.,trava de segurança. R$ 13.500, ou 
troco por um vectra mais novo (pago a diferença). 
Tratar com Wilson Lourenção, almoxarife, PIT, 4X2X4, 
fones: 3451-6250/8595-9595/2205-1314.

Eletrodomésticos
Vendo ar condicionado, geladeiras, câmara frigo-
rífica, microondas, lavadoura de roupas, secadora,  
lava-louça. Tratar com José Francisco Rosa, tec. ma-
nut., BFU, diurno, fones: 85-36556/3179-2000, ramal: 
36556 ou 2046-6049/2957-8367/9306-6177.

Polpas de Fruta “Nativa”
Saboreie as deliciosas polpas 100% natural, vindas 
de Canavieira/Bahia. Puro sabor da fruta. Você pode 
montar seus sabores (vendemos mix), R$ 1,60 
(100 g). Temos açai com guaraná(natural, banana, 
morango), R$ 35,00 (caixa 5Kg ), R$30.00 (balde 3.6 
Kg), R$ 65,00 ( balde ou caixa 10 Kg). Pedidos, fone: 
7522-0661 ou polpasnativa@hotmail.com .

Corsa Sedan 
Vendo, 1.8, MPFI, Maxx Flex Power, 4p, manual, 
04/05 azul antares perolizado. Único dono. Nunca 
bateu.Bx Km, nota fiscal, abaixo da tabela. R$ 28 
mil. Tratar com Claudney de A. Franco, mec mant., 
PCR/VPN, not., fones:  5519-8167/78167 ou 9730-
7463/4049-2015.

Apartamento Praia Grande (Vila Tupy)
Alugo para finais de semana ou temporada 
apartamento. A 150 metros da praia. Comodidade 
para 6 pessoas. Tratar com Mazzoni na estação 
de VTD, tarde, ou Mazzoni/Sônia, fones: 2623-
4015/9122-1321.

Nextel
Seja bem vindo ao clube planos e aparelhos. Tratar 
com Vitor, ID130 *8114 ou fone: 7713-0489.

Crédito Imobiliário
Programe-se já! Crédito de R$ 20 à R$ 200 mil, com 
parcelas a partir de R$ 135,00 para compra de casa, 
apto., comércio, praia, campo, terreno, construção e 
reforma. Consultora Cida Lemos, fones: 2185-3282 
ou 9872-6145.

Lançamento Imobiliário
A Elite Inteligência Imobiliária lança imóveis re-
sidenciais e comerciais em São Paulo ao lado do  
metrô Carrão. Apto. de 54m², 76m², 87m² e 120 m². 
Apresentação do projeto: dia 16/11, das 8h30 as 20h, 
R. Serra do Japi, 31 (Sind. Metroviários). Informações, 
fones: 2849-7377.

Play Stantion 2
Vendo novo. PSZ + memória cord. R$ 440,00 ou 2 
x de R$ 220,00. Destravamento Matrix.. Tratar com 
Bellotto ou Lídia, fones: 5677-7592/9545-1908.

Mongaguá
Alugo apartamento para finais de semana e tempo-
rada. Tratar com Valdir Assis, fone: 9236-4518.

Temporada/Praia Grande
Alugo apartamento frente para o mar, Vila Tupi,. Tra-
tar com Waltinho, fones: 2457-8408/9393-6193.

Chevete
Vendo, 93, álcool, verde, banco de courino, v. elet., 
doc. e mecânica Ok . R$ 8 mil.  Tratar com Sérgio 
Cruz, AS, Sé, esc. U, fones: 3179-2000, r. 15515 ou 
8520-6248/2521-0028.

Esteira
Vendo, marca Athetic, semi-nova, qualidade ISO 
9001. Tratar com Roxa, r. 35822, BRE, esc E ou fone: 
9136-5355.

Sobrado centro de Mongaguá
Vendo. Condomínio fechado, 2 dorm. (suítes), sala, 
coziha, área de serviço, churrasqueira, 2 vagas, 
portão com controle remoto. Tratar com Kátia ou 
Antôio, fone: 2441-0814.

No dia 20 de novembro celebraremos 
o Dia da Consciência Negra, 
instituído feriado municipal em 

2003, em homenagem a Zumbi dos Palmares, 
assassinado nesta mesma data, em 1665, por 
ser o mais importante líder do quilombo 
de Palmares na luta pela libertação e fim da 
escravidão no Brasil.

Devido à importância deste dia, a Unegro 
e diversas entidades dos movimentos sociais 
realizarão uma marcha para reivindicar 

avanços na luta em defesa da aprovação 
do Estatuto da Igualdade Racial, reservas 
de vagas nas universidades, instituição do 
Fundo de Promoção da Igualdade Racial, 
descriminalização do aborto, além da 
valorização do salário mínimo e outras medidas. 
Participem!

Dia 20 de novembro, quinta-feira, às 
11h, com concentração no Vão Livre do Masp 
(av. Paulista, 1.578) e caminhada até o Teatro 
Municipal.

20/11 é dia de luta!

28/11: Consciência Negra no Sindicato
O Sindicato também promoverá um debate sobre o tema, continuando a celebração 

do Dia da Consciência Negra com muito samba de raiz e venda de comida típica! Participe 
com a sua família e amigos! Dia 28 de novembro, sexta-feira, a partir das 19h, no Sindicato.
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Os funcionários 

da GOP (estação, 

segurança, tráfego 

e sala negra) estão 

convidados para 

participar do ato 

público que será 

realizado na próxima 

terça-feira, 18 de 

novembro, às 15h30, 
em frente ao CCO.

 Vamos reivindicar 
o cumprimento do 

acordo coletivo! 

Por mais que o Sindicato 
cobre da empresa o 
cumprimento do acordo 

coletivo, os metroviários 
continuam sendo submetidos a 
péssimas condições de trabalho 
e ao desrespeito de cláusulas do 
acordo vigente. 

Os problemas de falta de 
funcionários e implantação 
de um plano de carreira, por 
exemplo, afetam toda a empresa, 
comprometem a prestação 
de serviços à população e 
necessitam de soluções urgentes, 
mas, até agora, nada de efetivo 
foi feito por parte do Metrô para 
solucioná-los.

Com isso, a empresa 
acaba criando oportunidades 
favoráveis ao acúmulo de 
responsabilidades e realização 
de horas extras excessivas, 
sem contar com a tentativa 
de substituição de algumas 

funções com a contratação de 
empregados sem a realização 
de concurso público ou com 
jornadas e salários diferenciados.

Também há a questão 
das escalas. Embora a empresa 
tenha assinado um acordo 
coletivo com o Sindicato, onde 
está estabelecida a jornada de 
trabalho dos metroviários, cada 
chefia determina o cumprimento 
de um período de trabalho, 
conforme conveniência. Isso sem 
contar com o assédio moral e a 
falta de vestiários e refeitórios 
adequados.

Além disso, há o problema 
do calor a que são submetidos 
os companheiros que trabalham 
nas bilheterias blindadas. Os 
metroviários já organizaram um 
abaixo-assinado reivindicando 
medidas que melhorem suas 
condições de trabalho, mas até 
agora nada foi feito.

Em defesa do acordo coletivo

Demissão do Zé das Oito: entenda o caso

l Em 20/08/07 entrou com pedido de liminar de reintegração;

l Em 28/08/07 a liminar foi indeferida pela juíza da 67ª Vara, 
Dra Adriana Maria B. Varellis;

l No dia 29/08/07 foi impetrado mandado de segurança 
pedindo a reintegração do funcionário, pelo fato de ser 
candidato às eleições do Sindicato;

l Em 30/08/07 o mandado foi deferido pelo juiz relator 
Ricardo Artur Costa e Trigueiros, garantindo a sua volta 
ao trabalho;

l Em 03/09/07 Zé das Oito foi reintegrado;

l Em 26/08/08 o processo foi julgado improcedente em 
1ª instância pelo juiz Jefferson do Amaral Genta, por não 
reconhecer a sua estabilidade e desta decisão foi interposto 
recurso que está pendente no TRT;

l Em 12/09/08 o Metrô demitiu novamente o Zé das Oito, 

sem considerar que estava em licença médica, que é 
dirigente sindical eleito, que estávamos em período 
eleitoral quando  a lei proíbe a demissão, nem a garantia 
de emprego por 90 dias assegurada no Acordo Coletivo 
aos empregados que retornam de afastamento médico 
superior a 15 dias, numa franca atitude de perseguição ao 
companheiro Zé das Oito; 

l Contra mais este ato ilegal praticado pela Cia, foi ajuizada 
ação na justiça do Trabalho, postulando a declaração de 
nulidade da demissão e reintegração do companheiro 
Zé das Oito, em caráter liminar. A princípio não foi 
concedida a liminar, sendo designada audiência para 
o dia 11/02/2009. O Sindicato solicitou e aguarda 
reconsideração do pedido de liminar, visando, inclusive, 
assegurar a participação do companheiro no processo 
eleitoral da CIPA para o qual se inscreveu.

Em defesa do acordo coletivo

Após o encerramento da campanha 
salarial deste ano, a assembléia da categoria 
aprovou a contribuição voluntária de R$ 
5 para colaborar com a subsistência dos 
metroviários demitidos em represália à 
greve de agosto de 2007.

Com isso, hoje, 23 metroviários que 
não homologaram recebem o valor de um 
piso da categoria.

O Sindicato deu entrada a 47 processos 
de reintegração que tramitam e aguardam 
definições judiciais.

É importante frizar que a intransigência 
da Cia em rever as demissões dos 
companheiros que foram demitidos por 
lutar pelos seus direitos não desestimulará 
a luta justa dos companheiros e a 
solidariedade de todos os metroviários.

Balanço dos demitidos
O AS José Maria das Dores foi demitido em 06/08/07 como retaliação da empresa e do governo 
do Estado à sua participação na greve de agosto e, a partir de então, o departamento Jurídico 

do Sindicato tomou as seguintes medidas para conquistar a sua reintegração:

Foto: arquivo/Sindicato

Unidade e mobilização! É fundamental que os 
metroviários participem do ato desta terça-feira, 

demonstrando para a empresa a sua disposição de 
mobilização e conquista do que é seu direito. Todos ao CCO!
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A colônia de férias dos metroviários em 
Caraguatatuba é resultado de muita 
idealização, cooperação e trabalho da 

própria categoria.
O terreno onde ela está construída foi adquirido 
pelos metroviários em 1991, e durante mais de 
dez anos foi utilizado como área de camping. 

O primeiro passo para tornar o sonho da 
colônia em realidade foi dado em março de 2005, 
com a preparação do terreno. Em 5 de maio de 
2007, finalmente, uma grande festa inaugurou 
mais este patrimônio da categoria metroviária.

A colônia que sempre quisemos

Sexta parte
Tendo em vista a conquista do direito à sexta 
parte por alguns metroviários, o Sindicato 
reforça que está conveniado com o escritório 
Innocenti Advogados Associados desde 2006, 
como forma de proporcionar assessoria 
jurídica desta natureza aos metroviários, com 
condições de pagamento bem inferiores às 
praticadas pelo mercado. Os metroviários 
que já moveram ação da sexta parte com 
este escritório devem entrar em contato com 
a Claudinéia, no telefone 3291-3355, para 
renovar sua senha e ter acesso aos autos do 
processo. Já aqueles que querem mover a 
ação, e têm 20 anos de trabalho ou mais em 
empresas públicas de São Paulo, devem ligar 
para o mesmo telefone ou ir diretamente à 
Rua Líbero Badaró, 377, cj 2310.

Reintegração do Dagnaldo
No dia 10/11, a justiça concedeu uma liminar 
de reintegração ao OT da Linha 3, Dagnaldo, 
que aguarda a efetivação do seu retorno à base 
através de oficial de justiça. O companheiro 
estava de licença médica há onze meses e 
foi demitido ao retornar ao trabalho, no dia 
27/10. A liminar reconhece a estabilidade do 
Dagnaldo por dois motivos: primeiro o de 4 
meses após licenças médicas, conforme prevê 
o acordo coletivo da categoria, e o segundo 
porque o companheiro havia se candidatado 
às eleições da CIPA. A vitória do Dagnaldo é 
mais uma vitória da categoria.

Aprendizes do Senai
Dia 25/11, terça-feira, às 18h, o Sindicato 
fará uma reunião com todos os aprendizes 
contratados definitivamente pelo Metrô para 
debatermos a equiparação salarial. Não deixe 
de participar!

Puro marketing
O Metrô e o governo Serra implantaram o 
programa Experiente Cidadão (que consiste 
em contratar pessoas com mais de 60 anos para 
trabalhar nas estações) em uma clara ação de 
marketing – somente para que a população 
ache que muito está sendo feito para a me-
lhoria do transporte metroviário. O Sindicato 
continuará reivindicando a contratação de 
profissionais concursados, especializados e 
devidamente treinados! Se a moda pega, 
vão querer contratar jovens aprendizes e 
experientes cidadãos para ocupar todos os 
postos de trabalho do Metrô.

Futsal no Sindicato
A data da partida final do XX Campeonato 
de Futsal mudou para o dia 13 de dezembro, 
devido à realização do 9º Congresso dos 
Metroviários, de 4 a 6 de dezembro. Veja a 
tabela do campeonato atualizada na página 
eletrônica: www.metroviarios-sp.org.br

Contra o Bush no Brasil
No dia 20/11, às 9h, diversas entidades dos 
movimentos sociais realizarão um ato na 
estação Morumbi da CPTM, para protestar 
contra a presença do presidente dos EUA, 
George Bush, no Brasil. Ele estará aqui por 
conta da realização de uma conferência sobre 
os agrocombustíveis, junto com os presidentes 
de vários países, inclusive os do G8.

Fim do bloqueio a Cuba
O Comitê de Defesa da Humanidade, Capítulo 
Rio de Janeiro, e o arquiteto Oscar Niemeyer 
lançaram um manifesto “Pelo Fim do Bloqueio 
a Cuba e pela Ajuda Humanitária ao País Socia-
lista”. Saiba mais e participe desta mobilização 
acessando www.cdhrio.com.br

Troca I
AE Márcia Biazoto, de PSE, escala 4x1x4x3 
(H), turno manhã, aceita troca para Linha 
2 – Verde, trecho PSO a AIP, turno manhã. 
Contato na estação.

Troca II
AE José Walter, de Santa Cecília, escala D, 
deseja troca para qualquer estação do trecho 
leste, escala 4x2x4, turno tarde. Contato na 
estação.

Os metroviários têm garantido um belo 
lugar para descansar com a família e amigos. 
A colônia de férias em Caraguá tem toda a 

infra-estrutura necessária para proporcionar 
momentos agradáveis a adultos e crianças, 
além de estar próxima de lindas praias do 
litoral norte, como a paradisíaca Ilha Bela

Foto 1 (de cima para baixo): coletes em más condições 
são  utilizados pelos funcionários. Foto 2: uso do colete 

descaracteriza as funções 

Fotos: Arquivo/Sindicato

O Sindicato discute 
com a empresa a sua 
discordância com o 

uso dos coletes verdes nas 
plataformas desde quando 
esta medida foi implantada. 
Estes coletes não atendem 
nenhuma especificidade 
com relação à higienização, 
apresentação pessoal ou 
conforto dos metroviários.

É comum nos 
depararmos com coletes 
sujos ou com aspectos de má 
conservação, além de que, 
em muitas oportunidades, 
são compartilhados entre 
metroviários – uma prática 
condenada pelas normas do 
OSHAS e CIPAs.

Outra inoportuna 
situação é que estes 

coletes são 
usados por 
funcionários 
das estações, 
segurança e pelos PETs, 
dando a impressão aos 
usuários de que todos têm as 
mesmas atribuições, o que 
acaba gerando confusão.

É lamentável ter que 
usar estes coletes apenas 
para dar mais visibilidade 
aos metroviários, sendo que 
os uniformes sempre foram 
suficientes para isso. Se com 
o aumento da demanda 
de usuários o alcance 
deste objetivo está sendo 
dificultado, basta aumentar 
o número de metroviários 
nos locais de trabalho, e não 
expô-los como outdoor. 

Coletes verdes fritam
O Sindicato reivindica o fim da 
utilização dos coletes e alerta 
para o aumento do desconforto 
com a chegada do verão, pois 
os mesmos são de material 
“plástico”, que não permitem a 
troca de ar e tornam a sensação 
de calor insuportável

Fotos: Arquivo/Sindicato
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Objetivo comum
A restrição de recursos financeiros sempre foi uma 

das principais dificuldades para a conclusão da colônia e, 
por isso, diversas vezes os próprios metroviários se orga-
nizaram em mutirões para tocar a obra. 

Companheiros de diversas áreas da empresa, grupos 
de diretores, funcionários do Sindicato e seus familiares 
se dispuseram a aplicar sua experiência e conhecimento 
para executar os serviços de instalação elétrica, hidráulica 
e de pintura interna de colônia. Isso sem contar com a 
colaboração financeira da maioria dos metroviários.

Cada uma das 30 suítes da 
colônia oferece acomodação 
para cinco pessoas, com beliches, 
frigobar, microondas, ventilador 
de teto, ponto para antena e 
utensílios para cozinha. 

As reservas podem ser 
feitas de segunda a sexta-feira, 
pessoalmente, na Secretaria de 
Esporte e Lazer do Sindicato, 
ou pelos telefones 2095-

3607/3625, sendo que cada 
sócio poderá reservar somente 
um apartamento pelo período 
máximo de sete dias.

Neste final de ano as vagas 
serão preenchidas conforme 
efetivação das reservas, que já 
começaram a ser feitas no início 
de novembro. Veja mais detalhes 
na página eletrônica: 
 www.metroviarios-sp.org.br

Programe-se

Vista frontal 
da Colônia dos 

Metroviários em 
Caraguatatuba, que 

oferece área de lazer 
com churrasqueiras e 

piscinas  
(adulto/infantil)

Fotos: Arquivo/Sindicato


