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Garanta os seus direitos e
amplie suas conquistas!

Sindicalize-se!
Entre em contato com um diretor do

Sindicato ou ligue: 2095-3623/3632.

Dia 30/03, terça-feira, vai acontecer a assembleia que defl agrará 
a campanha salarial deste ano. Todos os metroviários estão 

convocados para debater e aprovar a pauta de reivindicações; 
eleger a comissão de negociação com representantes de todas 
as áreas; defi nir novas formas de mobilização e luta pelo plano 

de carreira; e eleger delegados para a plenária nacional da 
Fenametro, que acontecerá nos dias 9, 10 e 11/04

Acampanha salarial é um dos 
períodos que mais exige 
unidade e mobilização 

da categoria. É a hora em que 
serão reivindicadas melhorias dos 
direitos dos metroviários à empresa 
e governo estadual. Durante a 
assembleia do dia 30/03, estas 
reivindicações serão debatidas e 
aprovadas e, por isso, a participação 
de todos é fundamental!

É preciso deixar clara a 
disposição de luta de cada um para a 
conquista de direitos coletivos, como 
a reposição dos salários e o aumento 
real; reajuste do auxílio creche, VR 

e VA, por exemplo; contrato da 
PR referente a 2010; entre outros 
direitos fundamentais para que todos 
tenham condições dignas de trabalho 
e vida.

O acordo coletivo dos 
metroviários é um dos mais 
completos do país, mas como fruto 
da organização destes trabalhadores. 
Nada veio de graça, assim como 
o plano de carreira também não 
virá. Logo, também precisamos dar 
continuidade às mobilizações para a 
implantação do plano!

Vamos à luta! Participe da 
assembleia! 

Vamos nessa!

Assembleia dia 30/03, às 18h30, no Sindicato.

Organização dos 
metroviários de todo o Brasil

Campanha Salarial 2010

Na assembleia do dia 30/03 
serão eleitos 20 delegados 
(sendo, no mínimo, 6 mulheres) 
para a Plenária Nacional 
da Federação Nacional dos 
Metroviários (Fenametro), que 
acontecerá entre os dias 9 e 11 
de abril. 

Os metroviários de 
São Paulo terão a maior 
representação na atividade, que, 
no total, terá a participação de 
76 delegados representando os 
metroviários do Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, Fortaleza e Brasília. 

A atividade vai deliberar 

as ações da Fenametro 
diante do atual cenário 
político, com a realização 
das eleições presidenciais 
e estaduais em outubro, 
bem como das conjunturas 
nacional e internacional, das 
transformações no mundo do 
trabalho, terceirizações e da 
expansão do sistema.

O texto guia com as 
propostas da diretoria da 
Fenametro estará disponível 
para a categoria 
opinar a partir 
do dia 29 de 
março. 

Seminário sobre transporte 
público na cidade de São Paulo

Dia 22/03, segunda-feira, às 13h30, na Câmara Municipal de São Paulo 
(Viaduto Jacareí, 100). Saiba mais na página 3 e participe! 

Pauta: discussão e aprovação da pauta da campanha salarial; eleição da comissão  de negociação por área, 
formas de luta pelo Plano de Carreira e eleição dos delegados para a Plenária Nacional da Fenametro.



Oportunismo eleitoral

O projeto 
neoliberal 
imposto ao 
Brasil e à 
América 
Latina 
acompanha 
uma lista de 

maldades aos trabalhadores 
(as) e precisamos fi car atentos 
para combatê-los. Exemplo 
dessas maldades são as 
pessoas sendo oprimidas, 
advertidas, assediadas 
moralmente e até demitidas 
sem ter oportunidades de se 
manifestar, e essas ações são 
frutos de um sistema frio e 
insensível, o “capitalismo”.

Não é a felicidade 
das pessoas que norteia o 
capitalismo, mas ao contrário, 
é o lucro a ser obtido sobre 
os investimentos realizados, 

com base na exploração dos 
trabalhadores e trabalhadoras, 
e isso é refl exo em todos os 
ramos de atividades, até que 
em dado momento o patrão 
passa a ser chamado de 
empregador e o trabalhador 
de parceiro ou colaborador. 
Cuidado com essa palavra, 
pois é para camufl ar a 
luta de classes, pois é um 
discurso patronal, onde 
haverá empregadores e os 
“colaboradores” parceiros.

É dessa forma que o 
empregador atua, atingindo 
a subjetividade dos 
trabalhadores (as). Como 
se já não bastasse “vestir a 
camisa”, agora querem que 
carregue a empresa na sua 
alma, com jornada extenuante, 
dupla ou tripla tarefa e 
quadro reduzido, e de repente 

diz a esse trabalhador (a): 
“Caro(a) colaborador(a), você 
será disponibilizado para o 
mercado de trabalho”, ou seja, 
você está demitido.

Pensando nessa linha, 
devemos refl etir e jamais 
esquecer: o capital é o poder 
concentrado, enquanto o 
operário só dispõe da sua força 
de trabalho. A relação capital 
x trabalho não repousa nunca 
em justas condições, do lado 
operário, sua força é o número, 
mas a força do número se 
quebra pela desunião.

Pensando nisso, devemos 
fortalecer o Sindicato, nos 
fi liando, nos organizando e 
mobilizando para mantermos 
acesa a luta da conquista.

Elaine Damásio é 
Agente de Estação e diretora 

de Finanças do Sindicato
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Você, colaborador, está disponibilizado
para o mercado de trabalho! 

Chácara em Santa Isabel
Alugo para fi nais de semana e pequenos eventos. 
Realize sua festa aqui. A chácara possui 3 quartos, 3 
WC, cozinha completa com microondas, sala com 
TV parabólica, churrasqueira forno e fogão à lenha ,
Bilhar e pingue-pongue, piscina, mesas e cadeiras 
para festa. Desconto para metroviários. Visite o site: 
www.recantodasandorinhas.xpg.com.br. Tratar 
com Severino, fones: 2584-2100/8080-7133.

Vendo imóvel 
Casa mobiliada em Itanhaém, Jardim Savoy. 2 
quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada. 
Edícula com quarto, cozinha e banheiro. Garagem 
coberta, quintal grande e jardim. R$ 95 mil. Casa 
em ótimo estado. Mobília nova. Documentação 
em ordem. Tratar com Edson, fone: (11) 2045-002 
/(11) 7246-7452.

Mel puro e seus compostos
Vendo mel puro, mel composto, própolis, pólen, 
geléia real, pomada de apitoxina e produtos apícola 
em geral. Tratar com José Costa, em VGO ou pelo 
fone: (11) 2964-9563/7373-5644 ou ramal: 15800.

 Vendo Falcon abaixo da tabela
Vendo uma Honda, NX Falcon, 2004, preta.  R$ 9 mil. 
Baixa km. Impecável. Aceito moto de menor valor. 
Tratar com César, fone: (11) 9493-8316.

Aluga-se chácara
Lazer e eventos em Santa Isabel. Casa super acon-
chegante. TV com parabólica, churrasqueira, forno 
a lenha, piscina, mini campo de futebol/voleibol, sa-
lão de festas/jogos com pebolim, pingue-pongue, 
bilhar. Mais informações com Riva ou Adriana, fones: 
2053-3452/3239-2104/8129-2795. Fotos em: www.
recantoviana.blogspot.com

Vendo notebook
Marca CCE RLP225M, com Intel Core 2 Duo, 2 GB, 
HD 250 GB, Tela 14.1´, câmera embutida e Windows 
7. Novo. Sem uso. R$ 1.200,00. Tratar com Donizetti, 
OT, Páteo de Itaquera, esc. C ou pelos fones: 2205-
1208/2205-1209/6190-1048.

Antecipe-se ao lançamento
Próximo a futura estação da Vila Prudente. Terreno 
de 2.664 m. 82 m, 03 dorm.(1 suíte), 4 por andar, 
01 ou 02 vagas, lazer completo. Temos outros 
lançamentos em várias regiões de S. Paulo. In-
clusive ABC E Guarulhos. Maiores informações: 
9951-4158/7745-3550.

Vendo moto
Yamaha/YBR/2003/03, 125, ED, freio a disco, partida 
elétrica. R$ 3.700,00. Tratar com Teobaldo, fones: 
2721-7285/7123-0092.

Moto Kawazaki
Vendo. 1100 cc, preta, ano 91. Doc ok. Em meu 
nome. R$ 15 mil. Tratar com Stampini, SLO, PSE, 
ramal:15500
e fones: 2682/2572/7469-1178/6222-7925.

Peugeot 206 - Feline
Ano 05, completo, gasolina, fi nal 8, amortecedores 
novos. R$ 20 mil. Tratar com Ítalo, fones: 3481-3587
/9716-6631.

Fiorino
Vendo. 1.0, ano 94, verde, pneus novos, placa 
fi nal 8, IPVA pago. Tratar com Ítalo, fones: 3481-
3587/9716-6631.

Chácara 
Vende-se em Araçoiaba da Serra, próxima a Soro-
caba. Condomínio fechado. 3200 m², 3 dormitórios, 
sala, cozinha, 3 WC Tratar com Valdir Assis, esc. 
semanal “C”, ramal: 35801 ou fone: 7291-8134.

Apartamento na Praia Grande
Vendo na Vila Tupy. 3 quadras da praia. Reformado, 
2 dorm.,1 vaga na garagem e outra para visitante. 
Tratar com Valdir Assis, esc. semanal “C”, ramal: 35801 
ou fone: 7291-8134.

Vendo carro
Mazda, 97, 16 v, 2.0, preto, automático. Bom estado. 
Completo, exceto banco de couro. Valor a combinar.  
Tratar com Valdir Assis, esc. semanal “C”, ramal: 35801 
ou fone: 7291-8134.

Terapia contra stress
Problemas de circulação, retenção de líquidos e 
stress. Terapia Ayurvédica. Massagem drenomode-
ladora. Limpeza de pele. Banho de lua. Depilação. 
Descontos especiais para metroviários. Tratar com 
Walquíria, fones: 2263-0561/75031979. Próximo 
ao Tucuruvi.

 Reformas em geral
Alvenaria, azulejista, elétrica, hidráulica, pintura, 
telhados. Tratar com Jorge, fone: 8939-9753 ou 
com Carlos, fone: 2015-0752.

Veículos
Locação de veículos para casamentos e eventos. 
Tratar com Mauro, fones: 3431-4374/8226-0076.

Ofi cina especializada
Inspeção veicular, contamos com técnicos trei-
nados. Trabalhamos com hora marcada. Serviço 
leva e traz. Não perca tempo e nem dinheiro. Faça 
uma revisão antecipada. Tratar com Mauro, fones: 
3431-4374/8226-0076. 

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

E.J.M. Informática
Acessórios e Manutenção. Toda a solução em 
informática. HDs, memórias, processadores, etc. 
Desconto para metroviários. Fone: 2322-8024 ou 
Santos Correia, TTE, r: 15000. Rua Santa Efi gênia, 
600 - box 99/100.

Passo para DVD
Você tem história. Eternize seus momentos regis-
trados em fotos ou VHS, passe para DVD e fi que 
tranquilo! Tratar com Herculano, fone: 6497-3147.

Desde 
quando eleito 
Presidente 
do Brasil, em 
2002, Lula foi 
massacrado 
pela grande 
mídia, 
que nunca 

aceitou ver a nossa Nação sem 
ser governada pela elite que ela 
sempre apoiou, para que tudo 
fi casse como sempre foi. 

A derrota da direita, 
que era o medo da Regina 
Duarte, foi motivo para uma 
apresentadora da Globo 
aparecer de luto em seu 
programa matinal. 

Lula sempre foi vítima de 
adjetivos pejorativos, seja por 
não ter curso universitário ou 
por gostar de uma cervejinha. 
Hoje, com uma popularidade 
nunca alcançada por nenhum 
dos nossos presidentes, para 
a tristeza e ódio dessa mesma 
mídia e do FHC, o alvo 
não pode ser só o Lula, mas 
também o PT e a Dilma 
Rousseff.

Essa mídia, e estamos 
falando da Folha, do Estadão, 
da Globo, da Band, da Rádio 
CBN, da Veja..., que quer no 
poder quem represente seus 
interesses econômicos, estão 
sempre prontos para atacar 
os partidos de esquerda e os 
seus programas, bem como 
os  programas do Governo 
Federal que visem benefi ciar as 
camadas menos favorecidas do 
nosso Brasil.

Para exemplifi car, utilizo 
ataques mais recentes: 

1 - O 3º Plano Nacional 
de Direitos Humanos foi 
bombardeado por ter no seu 

bojo temas que arrepiam 
a burguesia (taxação 
de grandes fortunas), os 
ruralistas (reintegração de 
posse de fazendas ocupadas), 
os militares (Comissão da 
Verdade para apurar a 
repressão durante a ditadura 
militar) e a mídia (só pela 
sugestão da criação de um 
ranking para garantir o 
respeito ao direito do público).

2 - O Lula declarou que 
a Telebrás terá importância 
fundamental para o Plano 
Nacional de Banda Larga, que 
poderá levar internet rápida a 
68% dos domicílios brasileiros. 
A Folha malhou a ideia 
durante dias, com reportagens 
intermináveis e confusas, mas 
o que a Folha não revela é a 
defesa das empresas telefônicas, 
não só pelo fato do Estado levar 
internet a um preço menor 
através das fi bras óticas, como 
a opção das TVs abertas pela 
Telebrás, o que, segundo o Zé 
Dirceu, é “um mercado de 
bilhões e bilhões de reais”.

3 - A ida de Lula a 
Cuba teve como assunto 
mais importante para a 
mídia a morte do preso 
Orlando Zapata que, segundo 
as autoridades cubanas, 
trata-se de uma prisão por 
cometimento de crimes 
comuns. Os nossos jornalões 
não se cansaram de criticar 
a falta de crítica de Lula ao 
governo cubano. Novamente, 
voltaram-se ferozmente contra 
Lula quando da greve de fome 
de outro cubano, que já é a 
23ª que ele faz. Será que a 
mídia está tão irada por ser 
ano eleitoral? Mas o que eles 
não são capazes de assumir é 
a desfaçatez: para eles o preso 

político que morre por greve 
de fome em Cuba é herói, 
enquanto, aqui, a Dilma, que 
sobreviveu às torturas durante 
a ditadura militar, é tida como 
terrorista. 

4 - Mais recentemente, 
reuniram-se em São Paulo 
os maiores representantes da 
direita nacional, fi liados ao 
PIG (Partido da Imprensa 
Golpista – Paulo Henrique 
Amorim), para o 1º Fórum 
Democracia e Liberdade 
de Expressão, proposto pelo 
Instituto Millenium, que 
não publica no seu sítio 
quem são os seus parceiros e 
patrocinadores, mas defende 
abertamente a economia de 
mercado e o individualismo, 
para sintetizarem o 
pensamento não da liberdade 
de expressão, mas sim da 
oposição à continuidade do 
Governo Lula através da 
eleição de Dilma Rousseff.

O grau de agressão e 
medo dessa camarilha que 
quer a volta do PSDB/DEM 
ao governo do Brasil vai ao 
extremo: propõe que os veículos 
de comunicação saiam em 
defesa do Serra e contra a 
Dilma, de forma ofensiva e 
agressiva, para não fi carem 
reclamando depois.

Portanto, cabe a nós, que 
defendemos o governo Lula, 
mais que nunca, arregaçarmos 
as mangas e irmos às ruas e 
urnas eleger a Dilma e, numa 
surra de votos, impedir que 
essa direita nefasta retorne ao 
Poder. 

Odair Guedes é 
Operador de Estação e 

diretor de Organização 
do Sindicato

Ano eleitoral e o quarto poder

Com a vantagem de contar 
com o apoio da mídia 

burguesa de todo o país, 
os partidos conservadores 
da elite PSDB/DEM estão 
tentando utilizar a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Cooperativa Habitacional 
dos Bancários de SP (Bancoop) 
para prejudicar a exposição do 
PT e das lideranças populares 
que estão em evidência no 
governo Lula e que já têm alta 
projeção para ser eleitas nas 
próximas eleições.

Depois de engavetar 83 
pedidos de investigação de 
irregularidades e corrupção 
envolvendo o PSDB, a dinastia 
demo-tucana da Assembleia 
Legislativa de SP aprovou a 
criação desta CPI para investigar 
um suposto esquema de desvio 
de dinheiro da Bancoop para 
campanhas eleitorais do PT.

Tentar dar eco a esta 
manobra, então, fi cou por 
conta do jornal O Estado de 
S. Paulo e da revista Veja, que 
requentaram o caso durante 
um bom tempo, mas, para o 
seu desespero, a sua repercussão 
não pôde ser comparada ao 
escândalo do mensalão do 
DEM, que envolve o governo 
do Distrito Federal, com 
seus episódios de compra de 
panetones, até a prisão do então 
governador José Arruda.

Se há indícios de corrupção 
no caso Bancoop é preciso haver 
investigação. Não há aqui a ideia 
de tentar justifi car um erro com 
outro. O nosso alvo de críticas 
é a blindagem dos governos 
demo-tucano em SP, já que há 
claros indícios de corrupção, 
como a máfi a dos caça níqueis; 
das privatizações; dos pedágios; 
licitações; do pagamento de 
propina nos contratos com a 
Alston, cartões corporativos; e 
outros. O nosso alvo de críticas 
é o fato de nenhuma destas CPIs 
ter sido emplacada e de, agora, 
às vésperas das eleições, ser 
implantada uma CPI contra a 
oposição em São Paulo.

O que transcorre neste 
editorial até aqui é muito óbvio! 
O PSDB está governando SP 
há mais de uma década e vai 
fazer de tudo para continuar 
na liderança do maior estado 
do país, e para comprometer 
a eleição em nível nacional 
também.

Este governo apresenta 
vários projetos para SP, todos 
com viés privatista ou como 
uma mera vitrine eleitoral. 
O monotrilho e a entrega do 
sistema de arrecadação das 
bilheterias do Metrô, da CPTM 
e da SPTrans para a iniciativa 
privada são alguns.

É preciso prestar atenção 
e reparar este oportunismo! 
A população de São Paulo 
e de todo o Brasil precisa 
de comprometimento e da 
defesa dos seus interesses, que 
certamente se sobressaem ao da 
minoria burguesa deste país.
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Não há dúvida: SP precisa de 
mais metrô! Não ao monotrilho!
Seminário que acontecerá segunda-feira, 22/03, às 13h, na Câmara Municipal de São Paulo, debaterá a importância 

do transporte público, tendo como eixo as diferenças entre o metrô e o monotrilho, e abordando os impactos 
sociais, econômicos e ambientais que envolvem cada um destes tipos de transporte público. Participe! 

Todos os dias vivenciamos o 
caos gerado pelos gigantescos 
congestionamentos na cidade de 

São Paulo, e as conseqüências da carência 
de transporte público para atender 
toda a população, como o prejuízo de 
R$ 40 bilhões anuais, que deixam de 
ser investidos para melhorar a vida dos 
paulistanos. 

Mesmo assim, os governos Serra e 
Kassab ainda querem substituir o metrô 
pelo monotrilho, que é um meio de 
transporte de média capacidade e que, 
por isso, não vai resolver o problema da 
falta de transporte público enfrentado 
pelos cidadãos diariamente.

A interligação entre os bairros de 
Vila Prudente e Cidade Tiradentes é um 
dos alvos dos governos Serra e Kassab 
para implantar este projeto. Porém, esta 
região da zona leste é uma das mais 
populosas da cidade, apresentando 
uma demanda de 45 mil passageiros 
hora/sentido, enquanto o monotrilho 
tem capacidade para transportar 
aproximadamente 18 mil passageiros 
hora/sentido! 

Ou seja, já é sabido que o 
monotrilho não atenderá esta demanda, 
mas o projeto está sendo levado à frente 
pelos governos estadual e municipal! 

Reconhecimento do erro
Em seminário promovido pelo 

Sindicato dos Engenheiros do Estado de 
SP, no dia 22/10/2009, o superintendente 
de Planejamento de Transporte da 
SPTrans, Laurindo M. Junqueira Filho, 
não desmentiu estes argumentos.

Ele afi rmou: “o monotrilho agüenta, 
sim, talvez, até São Matheus. Se uma linha 
não aguentar ‘Silvestre’ vai meter uma 
linha na Jacú-Pêssego, que vai articular 

cinco linhas, seis linhas, uma mão aberta 
com um dedo a mais na Leste/Oeste...”.

Com isso, o superintendente 
demonstrou que os governos envolvidos 
no projeto já têm o conhecimento 
de que a demanda não será atendida 
se não forem construídos sistemas 
complementares, como outra linha de 
monotrilho.

Falta debate
Como se não bastassem estas 

constatações, este assunto não está 
sendo tratado como deveria, tanto pela 
imprensa, como pelos governantes. 
Esta afi rmação é tão verdadeira que 
poucas pessoas sabem que as regiões de 
Vila Prudente e Cidade Tiradentes, por 
exemplo, poderão ser interligadas pelo 
monotrilho!

São raras as pessoas que sabem do 
que realmente trata-se este projeto, ou 
como será colocado em prática, como 
funcionará, quanto custará, e porque foi 
escolhido pelos governos Serra e Kassab 
para ser construído em substituição ao 
metrô.

É por isso que, com o apoio do 
Sindicato, as bancadas do PCdoB e do 
PT na Câmara Municipal de São Paulo 
realizarão o seminário “A importância 
do transporte público na cidade de 
São Paulo”, tendo como eixo o debate 
sobre a implantação do monotrilho em 
substituição ao metrô.

É preciso envolver todos neste 
debate! Leve seus amigos e familiares, e 
participe! Tire suas dúvidas e contribua 
para que São Paulo tenha um sistema 
de transporte que realmente atenda 
as necessidades da população e que 
contribua com o desenvolvimento dos 
bairros e de toda a cidade!

Contraste: Radial Leste com tráfego paralisado, ciclovia vazia e Metrô superlotado

Ciclovias do Kassab: mais um 
projeto só pra inglês ver

A implantação de ciclovias, 
entendidas como via de tráfego 
preferencial de bicicletas 
e similares, traz inegáveis 
benefícios ecológicos, 
econômicos e físicos para 
quem utiliza este meio de 
transporte.

Cidades como Paris, com 
370 km de vias; Montreal, 
com 400 km; e Curitiba, com 
aproximadamente 100 km; 
são exemplo de preocupação 
ambiental e qualidade de vida 
aos seus moradores.

Para se ter uma idéia, as 
ciclovias de Santos são usadas 
por mais de 300 mil usuários 
por dia e, enquanto isso, São 
Paulo inaugura a sua segunda 
ciclovia, desta vez, com 14,8 
km e apenas dois acessos ao 
lado da Marginal Pinheiros. 
Ou seja, ela não leva a lugar 
nenhum e nem se interliga 

com nada, assim como a da 
Radial Leste, que não é usada 
por praticamente ninguém em 
sua extensão. A nova ciclovia é 
ainda pior, pois é literalmente 
inacessível para as pessoas que 
moram nas regiões entre os 
seus extremos.

Seguindo esta linha, vem 
o mesmo governo Kassab das 
ciclovias, junto com o governo 
Serra, querendo implantar o 
projeto do monotrilho, quando 
serão gastos milhões do 
dinheiro público e o problema 
de transporte na cidade não 
será solucionado. 

O projeto do monotrilho 
já nasceu com defasagem e 
sem a devida discussão com a 
sociedade, que precisa urgente 
de transporte público que 
lhe garanta dignidade. Chega 
de projetos para a vitrine 
eleitoral!
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A situação do estacionamento do Tatuapé está vexatória! A 
altura do matagal chega à cintura das pessoas, fazendo, 

também, com que o ambiente fi que totalmente propício para a 
proliferação de insetos e roedores. 

Além disso, os funcionários da contratada que trabalham 
no local estão em péssimas condições, pois não há sanitários 
adequados, falta um refeitório, e a má iluminação oferece riscos 
a todos. 

Quando o Metrô fechou o estacionamento do EPB para 
entregá-lo a uma empresa privada, em 2009, mais de 300 
metroviários fi caram sem local adequado para estacionar 
seus veículos. Depois da intervenção do Sindicato, o Metrô 
disponibilizou o espaço onde funcionava o antigo Metrô Clube, 
atrás do shopping Metrô Tatuapé, para tal fi nalidade. Mas com 
estas condições não é possível!

Diretores do Sindicato já procuraram a empresa para 
resolver estes problemas, mas até o momento nada foi feito. A 

Cia. precisa ter mais responsabilidade e tratar a categoria com 
mais comprometimento. Por condições dignas para a categoria e 
para os funcionários do estacionamento do Tatuapé!

AE Darcy reintegrada! 

F
ot

os
: H

er
cu

la
no

 F
al

cã
o

Darcy no destaque e entre diretores do Sindicato e 
funcionários em sua reintegração 

No dia 15/03, o Metrô reintegrou a Agente de Estação 
(AE), Darcy, ao seu posto de trabalho, reconhecendo o 
grave equívoco que cometeu ao demitir a metroviária 

por justa causa.

O episódio começou em dezembro passado, quando 
Darcy se acidentou, fi cando afastada durante sete dias. Ao 
retornar, apresentou um atestado médico à empresa, que, 
por sua vez, desconfi ou da sua veracidade, alegando que a 
funcionária que trabalha há 22 anos na Cia. teria alterado 
o atestado de um para sete dias, e com base em um parecer 
do Hospital São Luiz, procedeu a demissão sumária da 
companheira AE no dia 06/02.

Confiança e pressão
Diante de tal injustiça, Darcy procurou o Sindicato, que 

iniciou o processo para reverter a demissão. O Metrô, porém, 
manteve-se irredutível. 

Naquela situação, para o Sindicato, a única forma de provar 
que Darcy estava sendo injustiçada seria procurar o médico que 
emitiu o atestado, e isto foi feito.

Ao ser questionado pelos diretores do Sindicato, para 
complicar ainda mais, o médico dizia que “não se lembrava do 
caso”, e solicitou o atestado original para dar seu parecer fi nal.

Depois de muitas idas e vindas, fi nalmente o atestado foi 
apresentado ao médico e um exame grafotécnico também foi 
realizado para a comprovação da veracidade dos fatos.

Final feliz
Com o documento em mãos, o médico reconheceu a 

originalidade do atestado, e emitiu um parecer ao Metrô, 

confi rmando que a AE Darcy precisou mesmo fi car sete dias 
afastada de suas atividades profi ssionais.

Postos os fatos, o Metrô viu-se obrigado a readmitir a 
funcionária, conforme ocorrido no dia 15/03.

Reincidência
Não é a primeira vez que a empresa põe em dúvida a 

honestidade de seus funcionários. Há diversos casos em que 
foram levantadas suspeitas infundadas acerca de atestados 
médicos, diferença de caixa e outras situações. Logo, o Sindicato 
e a categoria não podem se calar diante da injustiça.

Que o caso da Darcy seja um exemplo a ser seguido, pois 
em nenhum momento houve tolerância para a injustiça e, junto 
com o Sindicato, que sempre acreditou nela, foi possível fazer a 
verdade prevalecer! Parabéns a todos que participaram de mais 
esta conquista!

Estacionamento do Tatuapé abandonado

Área de lazer da Linha 5

A empresa parece estar querendo fazer uma novela 
sobre a construção da área de lazer da Linha 5 – Lilás, mas a 
categoria e o Sindicato não vão aceitar!

Esta é uma reivindicação que consta das pautas de 
reivindicações dos metroviários desde a construção da Linha 
5, e na campanha salarial de 2009 o Metrô se comprometeu 
a construir a esperada área. 

As obras começaram em setembro do mesmo ano, 
sendo que a previsão de conclusão estabelecida foi o mês de 
novembro. 

Ocorre que estamos em março de 2010 e o 

compromisso da GMT não foi cumprido. Mesmo assim, no 
fi nal de 2009 o Metrô queria inaugurar a parte da área de 
lazer concluída, o que não foi aceito pelo Sindicato, pois a 
probabilidade do restante da obra cair no esquecimento 
seria grande.

Agora, com ou sem inauguração, o que foi feito está 
abandonado e o restante sem previsão de conclusão, o que 
demonstra o desleixo do Metrô com a categoria metroviária. 

O Sindicato cobra que a empresa tenha 
comprometi mento e cumpra o acordo que foi feito em 2009. 
Chega de enrolação!

Com habilidade e persistência provamos a verdade! Mais de um mês depois de ser demitida por 
justa causa, e com muita luta junto com o Sindicato, para provar que não havia adulterado um atestado 

médico, a Agente de Estação, Darcy, de Brás, foi reintegrada ao quadro de funcionários da empresa. Está aí 
mais uma prova de que vale a pena lutar com organização, mobilização e persistência!

Estacionamento em TAT tomado pelo matagal, inclusive nas áreas internas

Área de Lazer da Linha 5: com ou sem inauguração, o que foi feito está abandonado e o restante sem previsão de conclusão

Multa/FGTS
Acatando a orientação da Justiça do 
Trabalho e decisão do Supremo Tribunal 
Federal, o Metrô divulgou comunicado 
afirmando que passará a efetuar o 
pagamento da multa de 40% sobre 
o valor do FGTS dos metroviários que 
se aposentaram e se desligaram da 
empresa de 02/01/08 até 30/08/09.
Os metroviários desligados a partir de 
setembro de 2009 também estão rece-
bendo o pagamento integral. Aqueles 
que têm processo deverão, por meio de 
seus advogados, enviar proposta para 
esrocha@metrosp.com.br. 

Eleição das CIPAs
Ainda não há data definida para as elei-
ções das CIPAs, mas a partir do dia 22/03 
o Sindicato disponibilizará 100 folhas 
sulfite para elaboração do material de 
campanha. Os interessados deverão 
enviar seu material para imprensão para 
o e-mail: imprensa@metroviarios-sp.
org.br. Aqueles que não tiverem deve-
rão comparecer ao departamento de 
Imprensa do Sindicato para tirar a foto 
na hora e solicitar o material.

Progressão salarial
O Sindicato realizou duas reuniões com 
AEs e ASs para tratar da progressão 
salarial, quando foi eleita uma comissão 
para se reunir com o Metrô e discutir 
as diferenças salariais praticadas pela 
empresa. Em correspondência enviada 
ao Sindicato, o Metrô negou a reunião 
solicitada e reiterou que manterá as 
atuais regras praticadas para a pro-
gressão salarial na GOP. Conforme 
deliberação da reunião com os AEs e 
ASs, esta pendência será incorporada 
à pauta de reivindicações de maio, e 
o departamento Jurídico do Sindicato 
também está à disposição para aqueles 
que quiserem acionar a justiça para 
processo de equiparação salarial.

Cestas básicas da baixada
Os metroviários que moram na Baixada 
Santista estão enfrentando problemas 
com a retirada/entrega das cestas básicas. 
Com a desativação do posto de Santos, que 
atendia toda a região, foi disponibilizado, de 
forma provisória, um sistema de entrega em 
domicílio. Porém, a empresa está entregando 
as cestas sem nenhum critério (em qualquer 
dia ou horário), inclusive em fi ns de semana. 
Por isso, os metroviários têm que fazer 
plantão à espera da entrega e, para piorar, 
até o dia 16/03 a cesta de março ainda não 
havia sido entregue. O Sindicato está em 
contato com Metrô para que esta situação 
se normalize. 

Greve dos professores
Os professores da rede estadual conti-
nuam em greve desde o dia 05/03. Eles 
reivindicam reajuste salarial, plano de 
carreira, garantia de emprego e a adoção 
de medidas que valorizem o ensino 
público e a profissão dos professores. 
O governo Serra continua intransigente 
no atendimento das reivindicações e por 
isso, no dia 19/03 os professores reali-
zarão uma assembleia no vão livre do 
Masp para decidir os encaminhamentos 
da greve.

Passeio motociclístico
Vem aí o 2º Passeio de Motociclistas, 
Metroviários e Amigos! O objetivo é 
propiciar a todos uma opção de integra-
ção e lazer junto à natureza! Aguardem 
mais informações.
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