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A próxima edição do curso acontecerá
nos dias 21 e 22 de outubro (quarta e
quinta feiras), das 18h às 22h, na sede do
Sindicato. As inscrições devem ser feitas no
Sindicato com Fátima, Geane e Sheila.
Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

No primeiro teste da operação “Embarque Melhor” , dia 28/09, na estação Sé, bastaram 25 minutos para o governo suspender a estratégia Houve muito tumulto e lotação. O Sindicato está
acompanhando de perto a implantação deste novo sistema para tentar garantir a segurança dos metroviários e usuários

Não há mágica!

São Paulo exige mais Metrô!
Ainda não vingou a ideia do governo Serra para melhorar o embarque dos usuários na estação Sé. Muito
tumulto marcou as primeiras experiências da operação “Embarque Melhor” e os usuários continuam
insatisfeitos. Para a secretaria dos Transportes Metropolitanos, até a chuva prejudicou a estratégia. Porém,
já está claro para todos: São Paulo precisa de mais transporte público! São Paulo exige mais Metrô!

A

população reclamou e a
secretaria dos Transportes
Metropolitanos resolveu
implantar a operação
“Embarque Melhor”, para oferecer mais
conforto e segurança aos usuários nas
plataformas.
A estratégia consiste na contenção
de milhares de pessoas antes da
plataforma, para que pouco mais de 40
embarquem por cada uma das portas dos
trens. Porém, o seu resultado ainda não
foi satisfatório nos primeiros testes que
aconteceram nesta semana, no acesso
para a Linha 3 da estação Sé.
O tumulto e as reclamações
foram os destaques da operação, que
no primeiro dia durou apenas 25
minutos. Com alguns ajustes, a estratégia
prosseguiu nos demais dias e a secretaria

dos Transportes Metropolitanos promete
realmente melhorar o embarque dos
cidadãos.
O Sindicato, no entanto, alerta
para os riscos a que os metroviários
estão expostos com esta estratégia e,
independente da operação, ressalta
que, hoje, São Paulo tem, sim, o metrô
mais lotado do mundo, com mais de
10 passageiros por metro quadrado. A
sua expansão nunca correspondeu às
necessidades desta metrópole, que não
pode mais estar fadada a prosseguir em
ritmo de tartaruga na construção de
metrô.
Nos últimos 14 anos os tucanos
construíram pouco mais de 11
quilômetros, o que torna notório o seu
fracasso na gestão do transporte público.
Hoje, em apenas 61,3 quilômetros de

vias, o Metrô transporta mais de 3
milhões de usuários por dia, sendo o
menor entre os 11 maiores de mundo.
O Metrô foi asfixiado pela
demanda. E não há mágica! Para
melhorar o conforto e ter novamente um
conceito de confiabilidade e qualidade,
é preciso investir com urgência em mais
transporte, e menos em propaganda.

Mérito metroviário
Todos os metroviários que
se empenharam para colocar
em prática a nova estratégia de
embarque estão de parabéns pelo
empenho e dedicação. No que
depender dos metroviários, os
usuários sempre terão o melhor e
mais confiável transporte público
do país.

Ato contra a privatização

A abertura dos envelopes da concessão dos serviços de manutenção da CPTM para a iniciativa privada tem
data marcada. Neste dia vamos realizar um grande ato para tentar impedir mais esta privatização! Participe!

Dia 09/10, sexta-feira, às 14h, em frente ao Edifício Cidade II (Rua Boa Vista, 175).

Operação compromete
qualidade dos serviços
nas estações
A operação “Embarque Melhor”
exigiu 110 funcionários só do corpo de
segurança para a estação Sé, o que representa cerca de 50% do total do efetivo
do turno em todo o sistema. Com isso, as
demais estações ficaram descobertas,
comprometendo a qualidade da prestação de serviços aos usuários.
O Sindicato é contra medidas que
degradem o efetivo e exige que o Metrô
tome as devidas providências para que
os usuários tenham conforto e segurança
em todo o sistema, bem como que os
metroviários das demais estações tenham
a sua integridade preservada,já que o quadro está reduzido e sua atuação também
é comprometida.

Estacionamento do EPB

O presidente do Metrô, José Jorge
,
Fagali, garantiu, em reunião com o Sindicato
os
que
que disponibilizará outro local para
metroviários estacionem seus carros. Em
breve divulgaremos mais informações.

Assembleia, dia 05/10, às 18h30, no Sindicato
Pauta: Ratificação das alterações estatutárias aprovadas no 9º Congresso
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Inglês no Sindicato

A

Ditadura em
Honduras

escalada ditatorial em
Honduras teve início no dia
28 de junho, pelo golpista Roberto
Micheletti, que depôs e expulsou
o presidente eleito, Manuel Zelaya,
daquele país. A partir dali, os
cidadãos hondurenhos passaram
a ser submetidos a medidas
repressoras e violentas.
Contudo, a situação
ainda não estava tão sinistra
como ficou a partir da volta do
presidente deposto, e do seu
abrigo na embaixada brasileira
em Honduras.
Isso porque, em 22 de
setembro, o Conselho de
Ministros hondurenho publicou
um decreto proibindo as
liberdades constitucionais de
expressão, de imprensa, de
associação e união, de livre
circulação e os direitos dos presos.
Várias emissoras de rádio
e televisão foram fechadas e
a repressão recaiu totalmente
contra qualquer tentativa de
manifestação individual ou
coletiva.
Ocorre que a situação
do governo golpista é bem
complicada, haja vista que
a comunidade internacional
reprova este golpe e não o
reconhece como presidente de
Honduras.
O destaque neste contexto
vai para a firmeza e convicção do
governo Lula ao abrigar Zelaya
na embaixada brasileira em
Honduras e, mais que isso, de
recusar qualquer tipo de tentativa
de ultimato por parte do governo
interino golpista.
A deposição de Zelaya
vai além da disputa por poder
político, porque, poucos sabem,
mas Honduras possui um solo
rico em petróleo. Por isso, antes
de ser deposto, Zelaya pretendia
fazer valer uma lei que impedisse
a exploração das riquezas
hondurenhas por qualquer outro
país, valorizando sua soberania e
auto-suficiência.
Foi isso que motivou o golpe
em Honduras, já que, sabe-se,
também, que oculto aos interesses
de Micheletti há comparsas
de Bush e Dick Cheney, que
não poderiam se beneficiar do
petróleo hondurenho se Zelaya
fizesse uma consulta popular e
aprovasse uma lei com base na
soberania nacional.
No contexto da descoberta
do pré-sal no Brasil e do
estabelecimento de marcos
regulatórios para a sua exploração,
é urgente que todos os brasileiros,
junto com a comunidade
internacional, mantenham-se
mobilizados contra este atentado.
É fundamental que valorizemos
e preservemos os princípios de
democracia.
O ocorrido em Honduras
é uma demonstração de que,
por dinheiro e poder, vale tudo
para as direitas neoliberais, e
que, se hoje o golpe foi dado em
Honduras, amanhã pode ser em
qualquer outro país.
Contra o golpe! Pelas
liberdades individuais e
soberania de todos os povos!

CTB se consolida como uma das
centrais mais fortes e atuantes
Com menos
de dois anos
de existência,
a Central dos
Trabalhadores
e Trabalhadoras
do Brasil
(CTB) já constitui-se como
uma das centrais sindicais
mais representativas e
atuantes em todos os estados
do país, com a filiação de
cerca de 600 entidades (entre
elas sindicatos, federações
e confederações) e atuação
combativa e reconhecida
na luta pelos direitos dos
trabalhadores e de toda a
população brasileira.
Isso foi o que comprovou
a realização do 2º Congresso
Nacional da CTB, no
Anhembi. Ali, conseguimos
reunir aproximadamente 1500
delegados, que representaram
a classe trabalhadora no
campo e na cidade, e tornaram

completo o panorama sobre a
realidade do proletariado em
todo o território nacional.
Os metroviários,
inclusive, tiveram grande
representação nesta atividade,
e muito contribuíram para os
debates sobre a valorização
do transporte público e a
luta contra as terceirizações e
privatizações.
A participação de
ministros e de diversas
autoridades do meio político,
sindical e dos movimentos
sociais, bem como as
delegações internacionais,
também foi extremamente
importante para o
enriquecimento dos debates
e a formação de estratégias
para que os trabalhadores
fortaleçam a luta pela
garantia da manutenção e
conquista de direitos.
Entre os princípios
aprovados para orientar a
luta nos próximos quatro anos

estão a defesa da soberania e
auto-suficiência do Brasil e de
todos os povos; a unidade de
todas as centrais e organizações
sindicais, inclusive com a
realização de uma nova
Conclat (Conferência Nacional
da Classe Trabalhadora);
fim do fator previdenciário;
contra as privatizações; defesa
do direito irrestrito de greve;
entre outros que compuseram
a Declaração Política do 2º
Congresso Nacional da CTB, e
que os integrantes desta central
e a sua militância perseguirão
incansavelmente.
Parabéns à nova direção
da CTB, eleita neste 2º
Congresso, a todas as entidades
filiadas e principalmente aos
trabalhadores, que fazem esta
central crescer cada vez mais.
Salaciel Fabrício Vilela é
secretário de Administração,
Pessoal e de Patrimônio do
Sindicato e secretário geral
adjunto da CTB Nacional

Metrus promove concurso de redação
Em comemoração ao
mês da criança, e com o
objetivo de criar no âmbito
familiar uma cultura
previdenciária e de cuidados
com a saúde, o Metrus está
promovendo o I Concurso de
Redação e Desenho.
Podem participar todos
os dependentes ou agregados
de empregados ativos e assistidos,
com idade entre 7 e 14 anos.
Na categoria de crianças de 7 a 10 anos,
os participantes deverão fazer desenhos que
mostrem atitudes voltadas para o cuidado com a

higiene, prevenção de doenças ou promoção da
saúde. Já os participantes de 11 a 14 anos deverão
elaborar uma redação sobre a importância de
um plano de previdência, como o do Metrus, no
futuro de suas famílias.
Os primeiros colocados receberão prêmios,
como laptops e MP5, e terão seus trabalhos
divulgados em publicações do Instituto.
Os trabalhos devem ser encaminhados para
a Coordenadoria de Comunicação do Metrus, via
malote ou correio, na Al. Santos 1.827 –17º andar Cerqueira César São Paulo CEP 01419-002, até o
dia 14 de outubro.
Para mais informações, acesse: www.
metrus.org.br ou ligue para 0800 16 05 98.

Festival de futsal homenageia JC
Os metroviários
da manutenção do
Pátio Jabaquara
(PAT) promoverão
um festival de futsal
para homenagear
o companheiro
JC, José Carlos de
Souza e Silva, que
trabalhava no PAT e
passou grande parte de sua vida lutando
pela conquista de direitos para a categoria
metroviária, e assim também faleceu.
Era maio de 1996 e a categoria
estava em campanha salarial. Haveria
a distribuição do Jornal do Usuário
nas estações e JC foi um dos primeiros
a passar no Sindicato para buscar o
material. No caminho de sua casa, na
zona sul, o carro de JC apresentou
problemas e ele desceu para verificar
o que acontecia. Na hora, uma

caminhonete bateu violentamente na
traseira de seu veículo, provocando
a morte do companheiro, quase
instantaneamente.
JC sempre foi um militante
e profissional sério e dedicado,
reconhecido e respeitado por
todos. Suas opiniões
fundamentadas e ponderadas influenciaram
muitas decisões
importantes que
levaram a
categoria a
ostentar sua história de lutas e
conquistas.
Por tudo isso JC
merece ser homenageado,
e com um festival de
futsal, esporte que ele tanto
gostava.

Sábado, 03/10, a partir das 9h, no Metrô
Clube Jabaquara. Depois haverá churrasco de
confraternização entre jogadores e convidados.
Prestigie!

Conversation at once = fale já. Reading
(leitura). Writing (escreva). Grammar O.T.
(gramática simplificada). Nível básico. Só
4 estágios. Número de pessoas: máximo 8.
Dois horários: quartas-feiras das 15h30 às
17h30 e/ou das 18h30 às 20h30. Participe da
primeira aula (grátis) e veja seu nível. Ligue
ou compareça! Prof. Smith, fone: 9208-9170.

Praia Grande
Alugo - apartamento, bairro Aviação, para
finais de semana e feriados. A três quadras
da praia. Um dormotório grande, uma vaga.
Tudo novo. Tratar com Paulo, fones 25210028/8520-6248.

Apartamento
Vendo na Cohab José Bonifácio.1 dormitório,
sala, coz., w.c., 01 vaga fechada. Quitado.
Reformado. Somente à vista.R$ 53 mil.
Tratar nos fones: 2509-9287/8303-7745.

iPhoneFix - Assistência técnica
Assistência técnica, desbloqueio e acessórios para iPhone e iTouch. Rua Sergipe,
nº 401, Conjunto 705, Higienópolis, fone:
2307-9582. Mais informações, acesse: www.
iphonefix.com.br

Porta de correr
Vendo porta de correr de vidro com moldura
em alumínio e duas folhas para vão de 1,8
m. Semi-nova (estava no fechamento de
sacada de apartamento). Vendo ou troco
por algo de meu interesse. Tratar nos fones:
85-36556/3384-3484.

Lote em Peruibe
Vendo com 10m x 25m, na Estância São
José. Lote plano já limpo, sem pendências
de pagamento. IPTU2009 pago. R$9 mil.
Aceito troca por carro ou moto ou facilito
quadra 66 lote 9, Rua das Americas. Tratar
nos fones: 85-36556/3384-3484.

Aluga-se chácara
Para lazer e eventos em Santa Isabel. Parabólica, churrasqueira, forno a lenha, piscina,
mini-campo de futebol/voleibol, salão de
festas/jogos, pimbolim, ping-pong, bilhar.
Mais informações com Riva ou Adriana, nos
fones: 2053-3452/2843-4273/8129-2795.
Fotos em www.recantoviana.blogspot.com

Credito Imobiliário
Programe-se já! Crédito de R$ 40 à R$ 300 mil,
com parcelas a partir de R$ 338,67,em até 150
meses, para compra de casa, apartamento,
comércio, praia, campo, terreno, construção
e reforma. Consulte também os planos para
carros, motos, caminhões e serviços como:
(cirurgia plástica, implante dentário, viagem,
formatura, etc.). Consultora Cida Lemos,
fones: 2185-3283/9872-6145.

Veículo
Pálio EX 1.0, 2 portas, 99/99, limpador +
desembaçador traseiro, alarme, ar quente. 30
mil Km originais. Sou o 2º dono. Tratar com
Claudinei, fone: 36556 ou fones: 7989-1224
ou 2532-4738.

Vendo apartamento
Local: São Judas esq. Mª. Maluf/Miguel Estefano. 2 dorm. com armários embutidos, sala
com 2 ambientes (carpete de madeira), cozinha planejada, banheiro com box/gab., antena coletiva, quadra de esportes, playground ,
segurança 24h, 1 vaga. R$ 150 mil.Tratar com
Edna, fones: 8164-6007/8577-6408.

Jaqueta de Motociclista
Vendo em couro marron mesclado, tamanho
médio mangas removíveis (transforma-se
em Colete). R$ 250,00. Tratar com: Edison
Assis, fones: 8577-6408/ 8577-6408.

Moto
Vendo moto Twister 250, ano 2008, vermelha.
Docs. OK. Perfeito estado. R$ 1.500,00 + 35 X
R$ 378,00.Tratar com AE Madalena Antunes,
esc. D, em BTO, ramal: 15401/411 ou fone:
2915-7340.

Mel puro
Vendo mel puro, mel composto, própolis,
geléia real, pólen e produtos apícolas em
geral. Tratar com José Costa, fones: 29649563/7370-5644 ou no ramal:15800 em
VGO escala A.

Promoção De Games.
Grande promoção de games. (Ps2-Ps3-PSP-X.
Box-Nintendo Wii e outros mais). Todos com
cds mp3 Pioneer. Ótimos preços. Confira.
Promoção para metroviários. Tratar com
Bellotto ou Lídia, fone: 5677-7592.

Passo para DVD
Você tem história. Eternize seus momentos
registrados em fotos ou VHS, passe para DVD
e fique tranquilo! Tratar com Herculano, fone:
fone: 9348-9627.

Buffet Alternativo
Buffet completo para fazer sua festa. Kit´s
variados, com bolos, doces, salgadinhos, bebidas, decorações com vários temas e serviços.Tratar nos fones: 2922-4261/7312-6888.

Temporada/Praia Grande
Alugo apartamento frente para o mar, Vila
Tupi,. Tratar com Waltinho, fones: 24578408/9393-6193.
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O Congresso controu com representantes de diversas centrais sindicais, ministros do Estado, deputados e senadores, além de 1.421 delegados de todo o país e 29 delegações internacionais

2º Congresso Nacional da CTB

Propõe novo
projeto para o país
O 2º Congresso Nacional da CTB, realizado no Anhembi, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, aprovou uma
pauta de luta unificada em busca do desenvolvimento, auto-suficiência e soberania nacional. O presidente
do Sindicato, Wagner Gomes, foi reeleito presidente da CTB para os próximos quatro anos.
“Unidade para enfrentar a
crise” foi o tema do 2º Congresso
Nacional da CTB, que promoveu
diversos debates sobre conjuntura
nacional e internacional, abordando
temas fundamentais para o avanço
da construção de uma sociedade
mais justa, como sustentabilidade,
meio ambiente, reforma agrária,
comunicação, discriminação, entre
outros.
Além de eleger a nova direção
da Central, o Congresso aprovou
uma declaração política que norteará
as ações da CTB e dos sindicatos a
ela filiados, sempre buscando maior
unidade entre os trabalhadores.

Conclat
Um dos itens da Declaração
estabelece a realização de uma nova
Conclat (Conferência Nacional da
Classe Trabalhadora), reunindo
milhares de sindicalistas de todas
as centrais e entidades sindicais,
independentemente das posições
políticas e ideológicas. Com isso, o
objetivo é elevar a um novo patamar
o nível de intervenção e influência do
sindicalismo e da classe trabalhadora
na vida nacional, buscando uma pauta
comum entre todas as representações
sindicais.

Golpe em Honduras
Foram inúmeras as intervenções
feitas pelos participantes do Congresso
para manifestar solidariedade ao
povo hondurenho e a urgência de
acabar com os conflitos que estão
acontecendo naquele país.

Este golpe coloca em cheque
a democracia de todas as nações da
região e requer resistência e habilidade
na condução para um desfecho
positivo.
Assim, um dos destaques no
Congresso foi o papel que o Brasil
está desempenhando ao abrigar o
presidente deposto, Manuel Zelaya, na
sua embaixada em Honduras.

Eleições 2010
A Declaração aprovada no
Congresso e diversas intervenções da
atividade abordaram a importância
de os trabalhadores se mobilizarem
e construírem uma plataforma
unificada, com o objetivo de eleger
governantes compromissados com
o aprofundamento das mudanças
políticas, econômicas e sociais
iniciadas em 2002.

Outros itens da agenda
De acordo com a Declaração
do Congresso, também estão na
pauta da CTB a luta contra as
privatizações e terceirizações; pelo
fim do fator previdenciário; pela
criação e institucionalização dos
comitês sindicais de base; a defesa do
direito irrestrito de greve; proibição
das demissões em massa; ratificação
das convenções 158 e 151 da OIT,
que impede demissões imotivadas
e regulamentam o direito de greve
no serviço público, respectivamente;
mais investimentos públicos e maior
intervenção do Estado na economia;
defesa do pré-sal; democratização dos
meios de comunicação; entre outras.

Representantes de diversos países
debatem integração dos trabalhadores
Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, representantes dos trabalhadores
de 19 países da América e de outros continentes participaram do 2º
Encontro Nossa América, realizado pela UIS (União Internacional de
Sindicatos) para organizar a integração dos povos americanos, pela
garantia de seus direitos, contra as investidas das direitas neoliberais.

N

o encontro,as representações internacionais fizeram relatos sobre a realidade dos
trabalhadores em seus países e participaram
de debates sobre a crise atual e seus impactos
no desenvolvimento das nações e as relações
do trabalho, alternativas para superar estes
impasses e sobre as experiências da Alba
(Alternativa Bolivariana para as Américas),
Petrocaribe e Unasul (União das Nações Sulamericanas).
Os debates foram conduzidos por especialistas como o sociólogo Emir Sader; o
jornalista e membro do Cebrapaz, Altamiro
Borges; o embaixador e secretário executivo
do Ministério das Relações Exteriores,Samuel
Pinheiro Guimarães Neto; e o economista e
presidente da Fundação de Pesquisas Sociais
e Políticas da Argentina, Júlio Gambina.

A realidade geopolítica da América
Latina foi citada durante as intervenções,
como um exemplo de escape da dependência aos EUA. Neste sentido, também foram
abordados fatos como a derrota da ALCA
(Área de Livre Comércio) e a fundação de
novas instituições, como a ALBA e a Unasul, para concretizar a unidade dos países
latino-americanos, bem como a ameaça
representada pela reativação da 4ª Frota e
as bases estadunidenses na Colômbia.

Encaminhamento
Ao final da atividade, foi elaborado um
documento com o objetivo de unir a classe
trabalhadora da América e construir alternativas que permitam as transformações sociais.
Os eixos que conduziram este documento final são: defesa dos direitos trabalhistas e
sociais; integração solidária e soberana,e luta
em defesa da soberania alimentar, sobre os
recursos energéticos, hídricos, a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental.
Estiveram representados no 2º Encontro
Nossa América 19 países latino-americanos
além de Estados Unidos, Galícia, Índia, Japão,
País Basco, Portugal e Vietnã.
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Metrô trata incêndio
com descaso
A

Fotos: Arquivo/Sindicato

pós o incêndio
ocorrido em um dos
vagões da composição
123 no dia 23/09, na estação
Sé, a CIPA convocou uma
reunião extraordinária para
tratar sobre as causas desta
ocorrência e os riscos a que
foram submetidos usuários e
metroviários.
Acontece que nenhum
representante da área técnica
da manutenção, nem tão
pouco os envolvidos no
episódio, apareceram para
participar da extraordinária
e colaborar com a aprovação
de medidas que previnam
a repetição de ocorrências
como a do dia 23/09. Por
isso, consequentemente,

Mau funcionamento
de fusível foi a causa
do incêndio em um
dos carros de trem
da Linha 1 - Azul, na
manhã do dia 23/09

as discussões e resoluções
da reunião ficassem
comprometidas.
Mesmo assim, os cipistas
e diretores do Sindicato
debateram sobre o assunto e
deliberaram pela realização
de uma nova reunião
extraordinária. Desta vez,
portanto, serão convocados
um representantes da GOP
envolvidos com o incêndio e
um técnico também.
O Sindicato repudia a
postura de descaso da empresa
e cobra mais seriedade com
as medidas que devem ser
tomadas para garantir a
segurança dos usuários do
sistema e dos funcionários
da Cia.

Metroviários rejeitam
proposta da empresa

O

Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

o que representa um flagrante
desrespeito ao acordo coletivo e
à legislação vigente.

Campeonato de Futsal

Passeio dos Motociclistas
Vem aí o I Passeio dos Motociclistas e Amigos
Metroviários. A viagem será no dia 14/11,
com saída do Sindicato, às 9h, com destino
à Colônia de Férias de Caraguá e volta no
dia 15/11. Quem for pernoitar deverá fazer
a reserva do apartamento ou camping no ato
da inscrição. Automóveis também poderão
seguir em comboio com os motociclistas.
As inscrições devem ser feitas até 25/10,
na secretaria de Esportes do Sindicato.
Participe! Vai ser uma festa!

Além disso, o Metrô
precisa estabelecer um quadro
mínimo para a escala base,
4x2x4, como forma de garantir
esta conquista tão atacada nos
últimos tempos.

Participe!

O Sindicato enviou correspondência à empresa solicitando o agendamento de uma
reunião para discutir sobre a proposta de
alteração do cargo de ajudante de manutenção. Em resposta, o Metrô informou que
agendará reunião para tratar sobre o assunto
depois da aprovação do plano de carreira
pelo Codec. Com tanta desinformação e
morosidade, o Sindicato também buscará
estas informações na esfera do governo.
O Sindicato convoca os representantes de
cada time para reunião no dia 17/10,sábado,
às 9h, no Sindicato. Vamos organizar o XXI
Campeonato Metroviário de Futsal!

Nada disso seria totalmente
solucionado com a implantação
da proposta da empresa, porque
fica mantida a jornada de
8h30 na escala 4x1x4x3, além
de haver a diluição da hora
extra noturna nos horários
diurnos, como foi praticado na
segurança e em outras áreas.

Diante deste impasse,
o Sindicato convocará uma
ampla mobilização em defesa
da regularização das escalas e
jornada de trabalho na Cia.

Oficial de manutenção
Após reunião entre uma comissão de
ajudantes de manutenção civil, o Sindicato
e a GRH, foram constatadas várias irregularidades na planilha de dados fornecida
pela empresa, no que diz respeito aos seus
cargos e habilidades. Os diretores da área,
então, realizaram levantamento junto aos
companheiros para corrigir estas informações e encaminhar novo relatório para a
Cia. Agora aguardam resposta da empresa.

Cargo do ajudante

Jornadas e escalas de trabalho da GOP

s metroviários da GOP
se reuniram com o
Sindicato nos dias
23/09 e 24/09, para debater a
proposta de alteração de escalas
e jornadas de trabalho feita pela
empresa e, por unanimidade,
rejeitaram a mudança total do
artigo 44º do acordo coletivo
vigente, conforme propõe o
Metrô.
Para os companheiros,
é claro o entendimento de
que, da forma como foi feita
a proposta, o Metrô terá carta
branca para acabar com a
4x2x4 e continuar a estender
jornadas de trabalho, como a da
segurança, por exemplo, onde
a escala base é praticada com
jornada de 8h45.
Já na estação, a jornada
diurna é de 8h30 e o Metrô
ainda obriga o metroviário a
ficar até 4 meses na semanal,

CST/OE
As funções de CST e de OE são exercidas por
companheiros com largo conhecimento
técnico, porém, estes metroviários vêm
sendo tratados com total falta de respeito
e reconhecimento por parte da empresa,
que não oferece perspectiva de ascensão
profissional. Para piorar, estas funções
parecem estar em extinção, já que a Cia.
não movimenta ninguém para estes cargos.
No entanto, a empresa movimentou 10 supervisores de tráfego para a sala negra sem
utilizar critério algum,o que causou grande
descontentamento na operação (os CSTs e
OEs também poderiam ser movimentados).
Em reunião com o Sindicato, o presidente
do Metrô alegou que a movimentação
dos supervisores para a sala negra feita
recentemente é provisória, e que quando o
plano de carreira for aprovado pelo Codec,
todos eles serão submetidos à avaliação
junto com os demais companheiros da área.

Sindicato no twitter
O Sindicato também está no twitter, que
é uma das mais ágeis ferramentas de
comunicação. Acesse http://twitter.com/
Metroviarios_SP,siga o nosso twitter e fique
por dentro das notícias da categoria metroviária, metrô, mundo do trabalho e outras.

Metroviários blogueiros
Metroviários da GOP reunidos no Sindicato para debater proposta de
mudança de jornadas e escalas de trabalho

Festa de aniversário do
Moto Clube Itaquera
Sábado, dia 10/10, a partir das 20h, no
Clube Esportivo Elite Itaquerense.
Em comemoração ao seu
aniversário de 15 anos, o Moto Clube
Itaquera vai realizar uma festa com
churras 0800 e muito rock’n roll ao
vivo, a partir das 20h do dia 10/10,
sábado, no Clube Esportivo Elite
Itaquerense.

Todos os metroviários,
motociclistas ou não, estão
convidados para celebrar este
acontecimento! Participe!
Para mais informações, ligue
para 7883-0514, com Hathner; ou
7892-7496, com Ferrugem.

O novo site do Sindicato tem um espaço
reservado para a divulgação de blogs dos
metroviários. Se você tem um e quer que
ele tenha mais visibilidade,entre em contato
com a imprensa do Sindicato.

Informática e idiomas
O Sindicato firmou convênio com a escola
Data Net – Informática e Idiomas, com unidades em Santana, Vila Mariana, Diadema
e Jacareí. Metroviários e familiares têm
desconto de até 66%. Mais informações no
Sindicato (2095-3607).

Troca
AE Souza Lino, PSO, escala 4x1x4x3, turno
tarde, deseja troca para escala 5x2, turno
tarde, em qualquer estação. Contato no
ramal 15912 ou 9311-4974.
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