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Como resposta às reivindicações feitas 
pelo Sindicato em reunião realizada 
com o Metrô, em 24 de novembro, 
na Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego (SRTE, 

antiga DRT), a empresa divulgou 
comunicado informando a categoria 

que retomará negociações com o Sindicato e que 
encaminhou petição à SRTE, onde prorroga os 
mandatos das CIPAs e indica previsão de publicação 
de edital de inscrição ao mandato de 2009/2011 
para junho de 2009.

O Sindicato não concorda com a posição da 
empresa e aguarda posicionamento da SRTE, 
entendendo que as inscrições ora efetivadas devem 
ser mantidas.

Seguros no Sindicato
Faça seu seguro no 

Sindicato com a Neide ou 

Luciana e ganhe um brinde! 

Fones: 2095-3624 ou 2095-3630.

Metrô informa a DRT que 
prorrogará atuais mandatos

É hora de decisão
9º Congresso dos Metroviários

A programação 
da abertura do 
congresso prevê a 

realização de discussões 
sobre as conjunturas 
política e econômica; 
nacional, estadual e 
municipal; além de dar 
início ao debate sobre as 
questões sindicais, eleger 
a mesa coordenadora do 
congresso e aprovar o seu 
regimento interno.

Esta é mais uma 
importante oportunidade 
de participação de toda 
a categoria na realização 
do congresso, quando 
serão expostos os diversos 

aspectos que envolvem 
a forma de condução 
das políticas salariais e 
de pessoal, pela empresa 
e governo estadual. 
Com isso, será mais um 
momento em que todos 
poderão se envolver com os 
debates e contribuir com 
a tomada das melhores 
decisões para o futuro da 
categoria metroviária.

Aos delegados eleitos, 
cabe ressaltar que o 
período de credenciamento 
terá início às 10h desta 
quinta-feira, e se encerrará 
às 12h, de sexta-feira,  
5 de dezembro.

No mês de novembro, a 
categoria efetivou a última 
contribuição financeira de 
R$ 5 para os companheiros 
que foram demitidos em 
decorrência da realização 
da greve de agosto de 
2007, conforme decisão da 
assembléia do dia 27 de maio 
de 2008. 

No entanto, a diretoria do 
Sindicato deliberou que parte 
da arrecadação proveniente 
do imposto sindical será 
destinada à ajuda de custo 
destes companheiros durante 
mais seis meses. Com isso, 

a categoria continuará 
colaborando com os 
metroviários demitidos.

O imposto sindical 
corresponde a um dia 
de trabalho de todos os 
trabalhadores com registro 
em carteira e a totalidade de 
seu valor é distribuída entre 
as federações, confederações 
e sindicatos de cada 
categoria.

O Sindicato tem a prática 
de devolver esta quantia aos 
metroviários, porém, neste 
ano, o imposto sindical terá 
uma justa destinação. 

Demitidos continuarão 
recebendo ajuda financeira

O Sindicato convida todos os metroviários para participar 
da abertura do 9º Congresso, que acontecerá nesta 
quinta-feira, a partir das 19h, na quadra do Sindicato. 
Depois disso, os delegados eleitos seguirão para Atibaia, 
onde serão realizadas as demais etapas do congresso, 
nos dias 5 e 6 de dezembro

Abertura é na quinta-feira, 4/12, 19 h, no Sindicato
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Um congresso 
determinante

Nesse ano em 
que se completa 
120 da Abolição 
Inconclusa, a 
celebração do 
dia 20/11 - Dia 
da Consciência 

Negra é também dia de reflexão. 
A população de africanos 

protagonizou lutas memoráveis 
contra a escravidão, sendo o 
Quilombo de Palmares um dos 
exemplos mais conhecidos. 

As lutas dos afrodescendentes 
não foram somente contra a 
escravidão, mas também por uma 
sociedade onde todos pudessem 
usufruir as riquezas. Entretanto, o 
projeto abolicionista das elites não 
incluiu e negou a cidadania aos 
afrodescentes . 

O racismo que legitimava 
a escravidão passa a sustentar 
o sistema de exclusão dos(as) 
afrosdescendentes manifestada 
no mercado de trabalho, na 
desigualdade de oportunidades e 
em várias formas de violência. 

Dados do IPEA comprovam 
que existe uma diferença de renda 
que privilegia brancos e brancas 
em detrimento dos negros e negras 
no mercado de trabalho. Em 2006, 
o salário médio do trabalhador 
branco era de R$ 1.181,10; da 
trabalhadora branca, R$ 742,10; 
do trabalhador negro, R$ 573,20; 
da trabalhadora negra, R$ 
383,40. Essa escala salarial tem 

se mantido ao longo da história 
do Brasil. A explicação para essa 
diferença tem o componente 
histórico da escravidão e o 
racismo estrutural que recai sobre 
a população negra. 

Além da questão salarial, 
o racismo atua como seleção ao 
trabalho e, mesmo em empresas 
estatais ou mistas, ele é um fator 
que determina as possibilidades 
de ascensão profissional.

O Sindicato, através 
da secretaria de Combate ao 
Racismo e Todas as Formas de 
Discriminação, nos seus 19 anos 
de existência, vem tratando a 
temática que é ponto de discussão 
importante nos seus congressos, 
materiais de comunicação com a 
categoria, além de estar presente 
na pauta de reivindicação das 
campanhas salariais, propondo 
ações de enfrentamento ao 
racismo dentro da empresa. 

Como resultado dessa 
luta sindical, foi formada, 
em 2007, a Comissão da 
Diversidade. E, finalmente, 
no ano de 2008, passou a ser 
a cláusula 12 A do acordo 
coletivo sob o título de “Ações 
Afirmativas - a Comissão da 
Diversidade”, com representantes 
do Sindicato e empresa, com 
o dever de apresentar ao 
Metrô um projeto de ações 
afirmativas que visa, dentre 
outros encaminhamentos, tratar 

das barreiras que impedem a 
ascensão profissional de negras e 
negros. 

A Comissão da Diversidade 
se reuniu poucas vezes após 
assinatura do acordo. De 
concreto, a empresa efetuou 
na categoria um censo, cujo 
resultado foi divulgado e, 
nesse mês de novembro, peças 
de marketing alusivas ao dia 
20 de novembro - Dias da 
Consciência Negra onde ressalta 
a importância da diversidade na 
empresa. 

A preocupação expressa 
nos materiais destoa da prática. 
Ao sabotar o funcionamento 
da comissão, o Metrô se 
desresponsabiliza de ter ações 
concretas de enfrentamento 
às discriminações e deixa de 
cumprir mais uma cláusula do 
acordo coletivo. 

Para que medidas 
de combate ao racismo 
e discriminações sejam 
efetivamente implementadas, o 
Sindicato convoca a categoria 
metroviária para fortalecer a 
secretaria e exigir da Cia o pleno 
funcionamento da Comissão 
da Diversidade e a garantia 
de execução do projeto gestado 
da discussão democrática de 
combate às desigualdades 
existentes no Metrô.

Rosa Anacleto é diretora  
de base do Sindicato

A semifinal do campeonato é neste sábado, 6/12
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Um congresso 

Depois de tantos preparati-
vos, é chegada a tão falada 

hora da realização do 9º congres-
so da categoria metroviária, para 
debater e decidir sobre as ações 
do Sindicato nos próximos três 
anos, sendo que a filiação da 
nossa entidade a uma central 
sindical será um dos principais 
temas a ser tratado.

Com o aprofundamento 
do debate sobre a história, obje-
tivos e atuação das centrais, será 
possível esclarecer a necessidade 
de se manter filiado a uma delas 
e, com isso, a importância de 
escolher, de forma criteriosa, a 
qual se filiar.

Uma central sindical tem o 
dever de representar e orientar a 
classe trabalhadora nos embates 
de caráter geral, que envolvem 
todos os trabalhadores e a po-
pulação, e que são indispensáveis 
para o seu fortalecimento, como 
a luta pela redução da jornada de 
trabalho sem redução de salários, 
preservação das conquistas e di-
reitos sociais e um novo projeto 
de desenvolvimento nacional, 
com soberania, valorização e 
geração de empregos decentes.

Em outras palavras, uma 
central sindical tem que ter a 
capacidade de fazer com que 
todos os sindicatos a ela filiados 
deixem de lado o corporativismo, 
se envolvam e participem das 
lutas gerais. 

Conforme consta no texto-
base do congresso, “se as catego-
rias ficarem enclausuradas em 
seus problemas particulares, 
sem maior preocupação com a 
luta mais geral, sofrerão derrotas 
e não conseguirão evitar retro-
cessos e conquistar melhores 
condições de vida para a classe 
trabalhadora.”

Tendo em vista estes princí-
pios e objetivos, uma central deve 
ter a responsabilidade de unificar 
os trabalhadores e, principal-
mente, o movimento sindical. O 
Sindicato já iniciou estas discus-
sões com a categoria no período 
de organização do congresso e, 
agora, são os delegados eleitos 
para representar os metroviários 
de todas as áreas da empresa que 
estarão incumbidos de deliberar 
sobre o futuro do Sindicato e da 
categoria metroviária.

As transformações ocor-
ridas no mundo trabalho e as 
mudanças de correlações de 
forças políticas impõem a todos 
os trabalhadores uma releitura 
desta realidade e a avaliação de 
suas metas e estratégias para 
alcançá-las, o que se resume 
em escolher o melhor caminho 
para se adequar e otimizar a 
representação da classe traba-
lhadora. Debateremos tudo isso 
no congresso.

A conjuntura inédita que 
vivemos, agravada pela crise do 
capitalismo, reforça a necessi-
dade de inovar na forma de en-
frentamento dos novos desafios 
impostos aos trabalhadores. E o 
9º Congresso será um momen-
to de reflexão para a categoria 
metroviária, consolidando-se 
como um momento único na 
sua história.

Marcenaria em Geral
Tratar com Renato Mendes, fone: 2919-4173/8377-
8119.

Tudo em Informática
Manutenção, montagem, redes wireless, internet, 
peças, acessórios, sistemas, computadores per-
sonalizados, monitores - CRT/LCD, impressoras e 
notebook. Preços e facilidades aos metroviários:
Rua Augusta, 1524 - loja 25 (próximo a estação  
Consolação do Metrô). Parcelamos suas compras .  
Temos Financiamento em até 24 meses e aceitamos 
cartões de crédito. Cotações/consultas: fone/fax: 
3285-2709/8176-7199 ou por e-mail: moraisinfo@
uol.com.br ou edson.morais@metrosp.com.br

Definitivo Centro de Estética e Beleza
Unhas curtas? Temos a solução...Unhas de Gel para 
noivas, madrinhas, violonistas ou para quem quer 
ter o prazer desta novidade européia. Tratar com 
Edna, AE III, TAT, B1, fone: 2227-1464/7212-4872.

Lazer, aniversário, casamento? 
Alugo chácara em Santa Isabel. Casa super acon-
chegante, avarandada, tv com parabólica, forno 
a lenha, churrasqueira, piscina, mini campo de 
futebol/voleibol, amplo salão de festas/jogos, 
pebolim, ping-pong, bilhar, dama, baralho, dominó. 
Fácil acesso, apenas 800 m do Km 190 da Via Dutra. 
Pacote, diária e reserva para as festas de final de 
ano e Carnaval. Tratar com Riva ou Adriana, fone: 
2053-3452/2843-4273/8129-2795. Fotos: www.
recentoviana.blogspot.com

Relógio de pulso Citizen EcoDrive 
Vendo relógio Citizen novo (5 meses de uso), 
funcionamento por fotocelula, não precisa de 
bateria,  capta qualquer luz e tranforma em energia, 
calendário perpétuo, data, alarme despertador, 
catrata, cronômetro, e ponteiro 24 horas. Possui 
nota fiscal, na caixa e garantia. Tratar com Elvis, AJ 
MN, EPB, noturno, fone: 35760 (só até as 21:00) ou 
fone: 2515-4716.

Transporte escolar/executivo
Escursões e outros em geral.  Tratar com João Carlos, 
fone: 2028-7597/9947-9543.

Festas
Alugamos piscina de bolinhas, cama elástica, balão 
pula-pula. Temos barraquinhas de cachorro-quen-
te, pipoca, crepe, hamburguinho e algodão doce. 
Preço promocional para metroviários. Falar com 
Luiza/Vilma, fones: 5021-3168/3464-3538.

Apartamento
Vendo com 2 dormitórios perto da estação Gui-
lhermina. Tratar com OE, Dorival, JQM, esc. A, fone: 
7335-1407/2957-2477.

Sobrado em Itanhaém
Alugo sobrado para fins de semana, feriados e 
temporada. A 200 m da praia, 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, garagem coberta, churrasqueira.
Acomodações para até 10 pessoas. Comércio 
próximo da residência. Tratar com Sérgio Abdalla, 
fones: 2947-6729/9878-5364/9504-8683.

Sítio
Vendo na região de São Bernardo (Curutu), com16.7 
hectares. Possui casa, luz, água, telefone, área 
coberta para criação, nascente e cachoeira. R$ 80 
mil. Tratar com Lobo, fone: 9185-6084.

Sobrado
Vendo na estrada do Barro Branco, alura do nº 2135. 
Sala, cozinha 2 dormitórios. Terreno: 10m X 48m. R$ 
100 mil. Tratar com Lobo, fone: 9185-6084.

Aposentadoria
Faça a sua aposentadoria e de seus familiares e 
conhecidos. Escritório com mais de vinte anos no 
ramo. Tratar com Amoedo, esc. A, PSE,  fone: 9570-
7654 ou Ana, fone: 4781-2482.

Manutenção de computadores
Manutenção e serviços de informática. Retiro 
o  computador na residência.  Tratar com Valdir 
Teixeira, AS, fone: 2115-3140/7624-9754/8032-9995 
ou Ana, fone: 4781-2482.

Alugo Chácara
Finais de semana e temporada na região de Soroca-
ba. Tratar com Valdir Assis, fone: 7291-8134.

Gás encanado
T.F Instalações de Gás. Gás encanado em geral. 
(medidores, brumadas, rede primária e secundária, 
vlávula, reguladores flexíveis, butijas P 45, P90 e 
P190. Tratar com Jason, fone: 7527-9061.

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.

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

Transforme tudo em DVD
VHS, VHS-C, Super VHS, Mini DV/VCD.  GPC Pro-
duções. Já passou seus VHS para DVD? Fazemos 
encartes com papel fotográfico, impressões no DVD, 
menus, trilha sonora, etc. Filmagens e fotos. Águm 
de fotos digitais. Retiramos e entregamos a domi-
cílio. Outro serviços e informações, consulte: www.
gpcproducoes.com.br. Tratar com Patrícia, ANR ou 
George nos fones: (11) 4063-4594/7270-1442.

Festa e Eventos
Casamentos, aniversários, confraternizações de 
empresas, happy hours, baladas, etc. Equipamentos 
profissionais de som/iluminação e DJ’S experien-
tes para que sua festa ou evento aconteça num 
clima de animação e interatividade, incluindo um 
vasto repertório dos ritmos mais dançantes de 
todos os tempos. Faça já sua reserva! Tratar nos 
fones: 2953-4772/9812-9213 ou e-mail: festative@
yahoo.com.br

Apartamento
Vendo/alugo apartamento na Praia Grande, a 400 
m da praia, próximo ao centro comercial da CianO-
cean.  Tratar com Lúcia, fones: 7129-7756.

Corsa Sedan
Vendo. Ano 2003, 1.6, gas., direção hidráulica, au-
tomático, vidros e trava elétricos. Baixa km.  Tratar 
com Lúcia, fones: 7129-7756.

120 Anos de Abolição Inconclusa

A temporada de futebol 
2008 está chegando ao fim. 

Neste sábado, 6 de dezembro, 
Carniceiros e Sub23, e Ilha 
Quadrada e Nostravamos 
entram em quadra para 
disputar as vagas da final do XX 
Campeonato Metroviário de 
Futsal. As partidas acontecerão 
às 10h e 11h, respectivamente.

O Ilha Quadrada é o time 
que, neste sábado, poderá dar 
mais um passo em busca do 
tetracampeonato, tendo como 
adversário o Nostravamos, que 
conquistou a taça Che Guevara 
em 2005, e tem feito a melhor 

campanha do torneio, como 
o time mais disciplinado, com 
a melhor defesa e ataque mais 
positivo. 

O Sub23 é a equipe que se 
revelou o “time-surpresa” do 
torneio. Pela primeira vez que 
está participando da disputa, 
já conseguiu ser uma das 
semifinalistas. Contra ele jogará 
o Carniceiros, que também 
é um time que em todos 
os campeonatos conquista 
uma boa colocação entre os 
primeiros lugares do ranking. 
Prestigie com os amigos e a 
família! E boa sorte a todos!

A semifinal do campeonato é neste sábado, 6/12

Marcha em Brasília: 
Pelo Desenvolvimento com Valorização do Trabalho

Cartaz de divulgação do eventoCartaz de divulgação do evento

Foto: Arquivo/Sindicato

A CTB (Central dos 
Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil) 
e outras centrais sindicais 
participarão da 5ª Marcha 
Nacional da Classe 
Trabalhadora, em Brasília, no 
dia 3 de dezembro.

Um dos principais 
assuntos que será explorado 
pelos seus participantes é a crise 
financeira iniciada nos EUA há 
poucos meses e os seus efeitos 
para a classe trabalhadora. 
Na lógica do capitalismo, 
os empresários se negarão 
a atender as reivindicações 
dos trabalhadores, utilizando 
como argumento a recessão 
econômica vivida atualmente.

Seguindo esta linha, as 
centrais sindicais alertarão para 
o risco iminente da redução 
do ritmo de crescimento da 
economia, elevação do nível 
de desemprego e o arrocho 
salarial.

Além disso, reivindicarão 
a urgente adoção de políticas 
públicas de geração de emprego 
e distribuição de renda, a 
redução da jornada de trabalho 
sem redução de salários e a 
ratificação das Convenções 
151 e 158 da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), que estabelecem, 
respectivamente, negociação 
coletiva no setor público e o 
fim das demissões imotivadas.
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Ato no CCO
Empresa apresenta propostas, 
mas ainda falta muito

Depois do ato 
realizado no dia 18 
de novembro, em 

frente ao CCO, a empresa 
informou ao Sindicato 
alguns pareceres sobre 
as reivindicações dos 
metroviários. 

Sobre o calor excessivo 
nas bilheterias blindadas, 
o Metrô afirmou que há 
um projeto de implantação 
de ar condicionado, com 
previsão para ser colocado 
em prática em junho de 
2009. Ainda referindo-se 

às condições nos postos 
de trabalho, o Metrô 
acenou que as reformas 
previstas para as bases de 
segurança estão inclusas no 
planejamento estratégico da 
empresa.

A Cia. também afirmou 
que pagará a quebra de 
caixa dos novos AEs, no 
valor de 4 TUs (Tarifas 
Unitárias), e que está 
identificando os casos em 
que há necessidade de 
equiparação salarial entre 
os aprendizes de Senai, para 

que tais distorções sejam 
corrigidas.

E as outras pendências?
O conjunto de 

reivindicações dos 
metroviários abrange muito 
mais coisas! O problema 
da equiparação salarial de 
diversos companheiros é 
um deles, e a empresa já 
havia se comprometido a 
resolvê-lo no encerramento 
da campanha salarial.

Há a insistente tentativa 
da empresa esvaziar a escala 
4x2x4; e a exclusão dos 

auxiliares de manobra do 
pagamento do adicional de 
periculosidade. 

A falta do rodízio de 
escala no tráfego da Linha 
2 também é um problema 
enfrentado pela categoria, 
e que torna-se ainda mais 
grave devido à reincidência 
de implantação de  jornadas 
de trabalho aleatórias em 
diversos outros locais de 
trabalho.

Pressão e mobilização
O desrespeito ao acordo 

coletivo é explícito e, ao 

que parece, destemido – no 
sentido de intransigência, 
transgressão e impunidade 
da palavra. O Sindicato 
continuará pressionando 
a empresa a atender as 
reivindicações da categoria e 
alerta todos os metroviários 
para a importância da sua 
participação neste processo 
de mobilização e denúncia. 

Todas as medidas 
cabíveis continuarão sendo 
tomadas para garantir 
os direitos da categoria 
metroviária.

Ato realizado em frente ao CCO, dia 18/11, em protesto contra o descumprimento do Acordo Coletivo da categoria

Foto: Arquivo/Sindicato

Na semana dos dias 24 e 28 de novembro, o Sindicato promoveu 
uma série de debates em diversas áreas da empresa, com o 
objetivo de aprofundar as discussões sobre a importância do 

Sindicato ser filiado a uma central sindical, expondo a necessidade de 
conhecer a sua história, objetivos e atuação.

Para o presidente do Sindicato, Wagner Gomes, a realização destes 
debates dá consistência às discussões que já estavam acontecendo nos 
locais de trabalho, oferecendo mais fundamento para a defesa de opiniões e 
tomada de decisões.

Wagner Gomes acrescenta ainda o aspecto positivo de possibilitar 
mais uma participação da categoria na discussão de um tema que será 
tratado no 9º Congresso.

Depois da realização do 
ato em frente ao CCO, a 
categoria obteve respostas 
sobre algumas de suas 
reivindicações, mas isso 
não muda em nada a atual 
situação dos metroviários, 
que continuam sendo 
prejudicados com 
diversas formas de 
descumprimento do 
acordo coletivo e de 
precarização das relações 
de trabalho, como as 
discrepâncias salariais 
entre funcionários 
com funções iguais; 
implantação de escalas 
de trabalho conforme 
conveniência; entre outras

Filiação a central 
sindical é tema de 
debates realizados 
pelo Sindicato

Ato de lançamento da Campanha Unificada pela Redução da Jornada de Trabalho sem  
Redução de Salários organizado pelas centrais sindicais

F
oto: A

rquivo/S
indicato
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Sindicato promove evento 
com debate, samba e acarajé

A categoria metroviária, seus amigos e 
familiares realizaram uma bela festa na 
quadra do Sindicato, na noite do dia 28 de 
novembro, com o objetivo de celebrar o Dia 
da Consciência Negra, alertar sobre a situação 
dos negros no nosso país e reivindicar a 
igualdade de oportunidades para todos e o 
fim da discriminação racial

Zé das Oito reintegrado
No dia 18 de novembro a juíza da 86ª Vara 
do Trabalho, Juliana da Cunha Rodrigues, 
expediu liminar determinando a reintegra-
ção do companheiro Zé das Oito, “frisando 
a determinação de inclusão do autor no 
processo eleitoral para a função de repre-
sentante dos empregados na CIPA.” Aos 
poucos os metroviários que foram demitidos 
por lutar pelos seus direitos estão voltando 
para suas bases, o que fortalece ainda mais a 
organização e mobilização dos metroviários! 
Parabéns pela vitória!

Jornada de trabalho
Nesta quarta-feira, 3 de dezembro, ocorrerá 
reunião entre o Sindicato e GRH/Metrô 
para discutir pendência sobre jornada de 
trabalho. O Sindicato entende que o Metrô 
descumpre o acordo coletivo quando impõe 
jornadas de 8h30 e 8h45 na operação, sendo 
que não existe cláusula no acordo que prevê 
jornadas superiores a 8h diárias e 8h15 
na composição entre as escalas semanal 
e a 4x2x4.

Área de lazer da L5
Esta é uma pendência que, apesar de diver-
sas promessas feitas pela empresa, ainda 
não foi solucionada. O Sindicato fará um 
abaixo-assinado envolvendo todos os traba-
lhadores daquele local, a fim de pressionar a 
empresa a cumprir as reiteradas promessas 
de solução. Não deixe de assinar!

Troca de secretarias
Por deliberação da diretoria, as diretoras 
Ivânia Alves Moura e Silvia Eneida trocaram 
de secretarias. Assim, agora a diretora de 
Assuntos da Situação da Mulher é a Ivânia e a 
da secretaria de Assuntos Sócio-Econômicos 
e Tecnológicos é a Silvia. 

Ajuda a Santa Catarina
Devido à situação calamitosa vivida pelos 
catarinenses, vários postos estão arreca-
dando contribuições e doações para ajuda às 
vítimas. O metroviário que puder contribuir, 
poderá procurar as estações Luz, Brás, Barra 
Funda, Osasco, Santo Amaro e Santo André, 
da CPTM; batalhões da Polícia Militar; 
subprefeituras; além da Defesa Civil e Cruz 
Vermelha. Diversas outras entidades, como 
escolas, supermercados e bancos também 
recebem donativos.

15 anos de Uemesp
A Uemesp, Metroviários de Cristo, vai co-
memorar seus 15 anos de fundação, com 
lançamento do CD “Linhas da Vida”, que será 
presenteado aos colegas metroviários. O 
concerto acontecerá no dia 13 de dezembro, 
sábado, às 19h30, na rua São Joaquim, 235, 
próximo a estação do Metrô. Mais informa-
ções com Rita (5012-0856).

Gregos no Sindicato
No dia 25 de novembro o Sindicato recebeu a 
visita de três representantes do movimento 
sindical da Grécia. Além de conhecer os prin-
cipais problemas e estratégias de atuação 
dos brasileiros, os gregos expuseram a forma 
de organização e atuação dos trabalhadores 
organizados no seu país. Este ato representa 
mais um passo para a unificação e fortaleci-
mento das lutas da classe trabalhadora em 
nível internacional.

Agradecimento
O funcionário Adilson Leite Parone enviou 
a seguinte mensagem: Agradeço aos fun-
cionários da manutenção, segurança e da 
estação Patriarca por terem me socorrido no 
acidente que aconteceu no dia 9 de outubro, 
às 1h30, nesta mesma estação.

Nota de falecimento
É com muito pesar que informamos o 
falecimento do companheiro do MTV/VPL, 
Manoel Gonsales Peres, de 62 anos, ocorrido 
no dia 21 de novembro. 

Dia da Consciência Negra

Evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra expos um raio-X 
sobre a discriminação racial. Na mesa, da esquerda para direita: Rosa 
Anacleto, Rozina Conceição (UBM-SP), Capotão e Dennis Oliveira, (USP)

Sindicato recebe visita do 
 secretário dos Transportes

A participação do companheiro Dennis de Oliveira, que 
é um dos membros fundadores da Unegro e um dos 

mais importantes especialistas na questão da luta contra a 
discriminação, fundamentou a atividade, com a exposição de 
um raio-x da situação dos negros no Brasil.

Para ele, esta realidade é agravada pela desigualdade 
vivida por pessoas de outras raças, o que intensifica ainda 
mais a situação de pobreza e de falta de oportunidades e, 
conseqüentemente, torna-se a raiz da violência na sociedade. 

Por isso, para Dennis, é preciso que todos os governos 
implantem ações eficazes para igualar os direitos de todos os 
cidadãos, localizando-os em um mesmo patamar e dando um 
importante passo para a construção de uma sociedade justa e 
digna.

Em sua intervenção, a coordenadora estadual da UBM 
(União das Mulheres Brasileiras) Rozina Conceição, ressaltou 
a importância de o Sindicato ter as secretarias contra a 
discriminação racial e pelos direitos das mulheres, bem como 
de serem promovidas atividades como a que foi realizada pelo 
Sindicato.

Encerrado o debate, os participantes do evento caíram no 
samba com a animação dos sambistas do “Pagode do Cafofo”, 
comeram acarajé e vários outros quitutes.

O Sindicato parabeniza todos pela bela festa realizada e 
convida toda a categoria para participar dos próximos eventos 
programados pela entidade.

Aoa aoaoao aoaooaoaoaoaoaoaooa
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Em visita ao Sindicato no dia 17 de novembro, o secretário 
dos Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella, afirmou 

que já está em curso a implantação do plano de expansão 
da malha metroviária de São Paulo. Além desta antiga 
reivindicação da categoria metroviária, Portella afirmou 
que a adequação do quadro de funcionários está em fase 
de aprovação pelo Codec, e que a extinção dos bilhetes 
edmonson não acarretará o fim dos postos de trabalho dos 
metroviários que trabalham nas bilheterias.

Na reunião com o secretário, os diretores do Sindicato, 
representantes das diversas áreas da empresa, expuseram 
os principais problemas enfrentados por cada uma delas e 
reivindicaram suas soluções, reiterando que estes assuntos já 
foram tratados diversas vezes com a Cia, que até agora não os 
solucionou.

O secretário recebeu uma carta do presidente do 
Sindicato, Wagner Gomes, formalizando as principais 
pendências da categoria, documento este que também já 
havia motivado o ato realizado em frente ao CCO. 

Portella se dispôs a encaminhá-las e, enquanto isso, o 
Sindicato continuará pressionando a empresa e o governo 
estadual para que estes problemas sejam solucionados 
de forma definitiva, bem como prosseguirá em busca da 
reintegração dos companheiros demitidos por meio de 

ações judiciais.
Tão importante quanto isso, o Sindicato acompanhará a 

expansão do Metrô anunciada pelo secretário, deixando claro 
à empresa e ao governo estadual a sua disposição para manter 
o Metrô público, estatal e com alta qualidade, assim como 
para que os metroviários tenham garantidos os seus direitos e 
conquistas já estabelecidos em acordo coletivo.

O Samba do Cafofo animou o evento

Metroviários, familiares e amigos prestigiaram o evento 

No destaque, o secretário dos Transportes em reunião  
com os representantes do Sindicato

F
oto: A

rquivo/S
indicato


