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A resistência do Sindicato e da categoria à 
implantação do novo uniforme na GOP 
começou quando a empresa anunciou a 

inclusão de um boné na vestimenta dos metroviários. 
Tal medida foi duramente criticada pelo Sindicato 
que, depois de várias tentativas, conseguiu excluir o 
tal acessório do uniforme, sob o argumento de que os 
metroviários da GOP não atuam em áreas descobertas, 
nem ficam expostos às variações climáticas, além 
de que o uso do boné poderia causar doenças 
dermatológicas no couro cabeludo.

Solucionado este conflito, a empresa começou 
a distribuir os novos uniformes, no entanto, nem 
sempre havia quantidade correspondente ao número de 
metroviários, o que também acabou gerando um clima 
de constrangimento nas áreas. Há até casos de adiamento 

da implantação em estações e sugestão de que peças de 
uniforme fossem compartilhadas entre metroviários. 
Isso sem contar com a tentativa de imposição do uso de 
calças, inclusive para as metroviárias que não usam este 
tipo de roupa por motivos religiosos.

Assim como estes conflitos foram solucionados, 
o Sindicato espera que este novo imbróglio seja 
resolvido, mas não hesitará em tomar as medidas 
cabíveis para tanto, inclusive, reivindicando a consulta 
aos trabalhadores para saber as suas sugestões e grau de 
satisfação com o seu novo uniforme. 

A mobilização e organização de toda a categoria 
são fundamentais neste processo, portanto, o Sindicato 
convida os metroviários para participar da assembleia 
da próxima quinta-feira, 19/03, quando definiremos as 
formas de luta contra este novo uniforme.

Ao insistir na implantação de novos uniformes sem a devida qualidade e sem 
ouvir os metroviários, a empresa está provocando muito descontentamento, 
devido ao desconforto térmico e surgimento de problemas como irritações de 
pele, dermatite e outros. Assembleia de quinta-feira, 19/03, vai debater formas de 
luta para que o Metrô faça as adequações necessárias para garantir a saúde dos 
trabalhadores metroviários. Participe!

Novos uniformes, 

Assembleia quinta-feira

velhos problemas

Aprovação da pauta de reivindicações, eleição da comissão de 
negociação, formas de luta contra a péssima qualidade  

dos uniformes e a previsão orçamentária 2009. 

19/03, às 18h30, no Sindicato
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Curso de formação sindical

Nesta segunda-feira, 09/03, a secretaria 
de Saúde do Sindicato se reuniu com 
representantes das comissões das 
CIPAs para tratar de pendências ainda 
não resolvidas pela empresa, tais como 

data de posse dos novos eleitos e treinamento dos 
mesmos, as quais já estão em tratativas junto ao 
Metrô a fim de saná-las.

Dando continuidade ao acordo aprovado 

na assembléia de 03/03, o Metrô divulgou o 
calendário e o roteiro das urnas para eleição 
dos novos cipistas para a gestão 2009/2010, 
esclarecendo também que as urnas serão 
disponibilizadas em todas as áreas. Veja abaixo 
algumas datas do processo eleitoral:

Novas inscrições: de 11 a 17/3
Eleições: de 30/03 a 07/04

Cipas

Levando em 
consideração a 
importância da 
conscientização, 
mobilização, organização 
e unidade da categoria 

para garantir a manutenção e ampliação 
dos seus direitos, a secretaria de Formação 
do Sindicato abre inscrições para a 
primeira edição do curso de Formação 
Sindical da gestão 2008/2010, que será 
realizado nos dias 23 e 24 de março, das 
9h às 17h, no Sindicato.

Durante a atividade, serão tratados 
temas relacionados ao surgimento do 
sindicalismo no Brasil, a organização no 
local de trabalho, saúde do trabalhador e 
outras questões de extrema importância, 

como a luta das mulheres ao longo da 
história, o movimento dos negros contra 
a discriminação, assim como dos LGBTs 
dentro do movimento sindical e social. 

Também serão feitas avaliações do 
DIEESE (Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) 
e de outras instituições que contribuem 
tecnicamente para a luta da classe 
trabalhadora.

O Sindicato solicitará à empresa 
liberação para os metroviários que 
participarem do curso.

Para participar, faça sua inscrição 
com a Fátima, no telefone 2095-2620; 
com a Sheila, no telefone 2095-3636; ou 
com a Geane, no telefone 2095-3608.

Campanha Salarial 2009

l MTV: PCA, 13/03, 6ª feira, 7h30, em PCA.

l PIT: 13/03, 6ª feira, 10h, na praça.

l MTS/MTV: PSO/ANR/VMN/SAU/ING, 17/03, 3ª feira, 

7h30, em PSO

l MTS/MTV: LUZ/PIG, 18/03, 4ª feira, 7h30, em LUZ.

l VMD/LUM: 19/03, 5ª feira, 7h30, em VMD/LUM.

l MTS/MTV: REP/BFU, 20/03, 6ª feira, 7h30,  

em REP.

A organização da campanha salarial 
começou na última segunda-feira, 

09/03, com a realização da setorial do 
PAT. Fique atento à programação 
das próximas setoriais e participe! 

Sua participação é fundamental! 

Em breve divulgaremos a 
programação para as demais áreas.


