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Neste sábado, 1º de maio, acontecerão diversas atividades em todo o país, com o 
objetivo de celebrar o Dia Internacional do Trabalhador. Con� ra a programação completa 

na página eletrônica do Sindicato e participe com seus amigos e familiares! 

A s celebrações do 
Dia Internacional 
do Trabalhador 

acontecem com momentos 
festivos e de descontração, 
quando as conquistas obtidas 
pelos trabalhadores ao longo 
dos séculos são lembradas 
e comemoradas. Entre elas 
estão a redução da jornada 
de trabalho de 17 para 8 
horas, ainda no século XVIII; 
o descanso semanal e férias 
remuneradas; 13º salário; 
direito à aposentadoria; entre 
outras.

É óbvio que muitas delas 
estão aquém do que é merecido 
aos trabalhadores, e que, por 
isso, é preciso haver unidade, 

mobilização e organização 
para alcançar estas conquistas. 
Contudo, os avanços são 
inquestionáveis!

Esta condição, no entanto, 
é fruto de determinantes lutas 
de resistência à exploração do 
trabalho, quando, inclusive, foi 
originado o Dia Internacional 
do Trabalhador.

Nunca é demais relembrar 
que esta data foi instituída 
no 2º Congresso da Segunda 
Internacional em Bruxelas, 
em setembro de 1891, depois 
que centenas de trabalhadores 
foram reprimidos, perseguidos, 
presos e mortos por realizar 
uma greve que reivindicava 
redução da jornada de trabalho 

e melhores condições de vida, 
em 1º de maio de 1886, em 
Chicago, com destaque para os 
líderes deste movimento, dos 
quais cinco foram condenados 
à morte na forca; dois à prisão 
perpétua; e um a 15 anos de 
prisão.

Neste 1º de maio vamos 
todos celebrar as lutas que já 
foram travadas, homenagear 
cada um dos que acreditaram 
que seria possível conquistar 
avanços e refl etir sobre a 
necessidade de nos mantermos 
conscientes e sempre na luta 
pela manutenção dos direitos 
que já foram conquistados e 
pela constante valorização do 
trabalho e do trabalhador!

Vamos celebrar!
Dia Internacional do Trabalhador

Comemoração do Dia do Trabalhador realizada em 2009, na Av. São João

Fotos: arquivo/Sindicato

Se com o nosso enforcamento vocês pensam em destruir o movimento operário - este 
movimento de milhões de seres humilhados, que sofrem na pobreza e na miséria, esperam 

a redenção – se esta é sua opinião, enforquem-nos. Aqui terão apagado uma faísca, mas 
lá e acolá, atrás e na frente de vocês, em todas as partes, as chamas crescerão. É um fogo 

subterrâneo e vocês não poderão apagá-lo! 

A CTB, junto com a UGT e 
a NCST, realizará um ato 

unifi cado a partir das 
11 horas, na Praça Pascoal 
Martins s/nº, Barra Funda, 

onde também haverá 
atrações musicais, como 

Daniel, Leci Brandão, 
Luan Santana, Fernando & 

Sorocaba e  padre 
Fábio de Melo.  Participe!

August Spies, um dos trabalhadores enforcados por liderar a greve realizada em Chicago, em 1886.

Garanta os seus direitos e
amplie suas conquistas!

Sindicalize-se!
Entre em contato com um diretor do

Sindicato ou ligue: 2095-3623/3632.

Foi exemplar a participação dos 

metroviários no Dia de Luta! 

Veja na página 03.



Metroviários 
fazem a diferença

Normalmente 
eu prefi ro falar 
de nossa cate-
goria inserida 
no contexto 
dos demais 
trabalhadores, 

porém, no assunto aumento 
real, os metroviários têm fi cado 
para trás em comparação ao 
mercado de trabalho.

Acompanhamos um 
momento em que a oferta 
de empregos aumenta em 
comparação a um passado 
recente, anterior ao ano de 
2003, de geração pífi a de 
empregos, de não realização 
de concursos públicos, e 
os resultados atuais são 
extraordinários e alentadores, 
se pensarmos em uma lógica 
básica de quanto mais 
empregos, mais empregos serão 
gerados. 

O fato da criação de 
novas vagas carrega, por si, 
o aumento real dos salários, 
como se pode comprovar com 
os dados do Ministério do 

Trabalho, no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregado 
(CAGED).

Nós, metroviários, temos 
conseguido nas campanhas 
salariais, preservar nosso 
bom acordo coletivo, fruto de 
muitas lutas travadas pela 
categoria em sua história, e 
também temos preservado 
nossos salários com os reajustes 
referentes à infl ação do período 
e com pequenos índices de 
aumento real. 

Porém, para a realidade 
em que vivemos, com o 
aumento signifi cativo de 
usuários transportados, com 
as condições de trabalho 
degradadas, os trabalhadores 
submetidos a ambientes de 
extremo calor, uniformes 
inadequados, ruídos 
provocados pelas obras 
que seguem um calendário 
alucinado, gerando riscos 
constantes, conforme 
denúncias das CIPAS e 
do Sindicato, o índice de 
aumento real reivindicado 

pela categoria está bem 
dentro do razoável e das 
possibilidades do Metrô 
atender.

Aproveito para 
parabenizar a categoria 
pelo dia de luta, uso dos 
coletes, setoriais realizadas, 
mostrando que os metroviários 
estão vivos, dispostos a 
conquistar seu plano de 
carreira e também a entrar 
na campanha salarial com o 
espírito de aprimorar o nosso 
acordo coletivo, garantir o 
reajuste do salário, acabar com 
as distorções dessas progressões 
salariais criadas para gerar 
confusão, e também alcançar o 
nosso merecido aumento real 
dos salários, que trará nossa 
categoria mais para perto 
da realidade de um mercado 
que oferece mais vagas e 
causa evasão de metroviários 
que têm saído da categoria 
para buscar essas melhores 
condições em outras empresas.

Antonio Borges é OE e 
diretor de base do Sindicato
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Metroviários merecem aumento real

Na semana do Dia 
Internacional do 

Trabalhador e com o sucesso 
da realização do Dia de Luta, 
é conveniente destacarmos 
o papel dos metroviários 
organizados com o Sindicato 
na atual conjuntura. 

A categoria se mantém 
combativa na defesa de 
direitos, embora seja um 
período de repressão política 
e policial em São Paulo. Um 
tempo em que uma greve pela 
melhoria das condições de 
trabalho, como a realizada 
pelos professores da rede 
estadual, é violentamente 
reprimida e julgada como 
uma paralisação política, com 
objetivos eleitoreiros – como 
se não existissem razões para a 
realização da greve, a educação 
pública fosse de qualidade e os 
professores valorizados!

Este julgamento fere o 
direito de greve, garantido na 
legislação, e os princípios de 
liberdade de organização e 
autonomia sindical.

Mesmo assim, os 
metroviários, junto com 
o Sindicato, continuam 
denunciando as mazelas 
que são causadas pelas 
privatizações, como a da Linha 
4 – Amarela, onde pretendem 
implantar trens que circularão 
automaticamente, sem 
operador.

Continuam denunciando 
o mau negócio que será 
feito se, ao invés do metrô, o 
monotrilho for implantado 
em regiões extremamente 
populosas, como a Cidade 
Tiradentes e M’Boi Mirim.

Também não podemos 
deixar de externar indignação 
diante das suspeitas de fraude 
na elaboração dos laudos que 
tentaram explicar a tragédia da 
estação Pinheiros da Linha 4. 
O governo do Estado é suspeito 
de pagar para que os laudos 
fossem feitos conforme a sua 
conveniência.

A mesma indignação deve 
recair sobre as suspeitas de que 
pessoas ligadas à direção do 
Metrô e ao governo estadual 
receberam propina da Alstom, 
para que a multinacional 
francesa vencesse 
concorrências no fornecimento 
de trens e equipamentos para 
o estado.

Os metroviários devem 
continuar cumprindo papel 
determinante de fi scalizar e 
denunciar o enriquecimento 
ilícito de poucos, em 
detrimento dos direitos dos 
trabalhadores e da população.

A luta não pode cessar! 
Os metroviários devem 
continuar fazendo a diferença, 
pela valorização do trabalho e 
desenvolvimento da cidade, do 
estado de São Paulo e de todo 
o país.

Cuidadores para idosos
Muitos de nós precisamos em nossos lares do 
auxílio de um cuidador de idoso para acom-
panhamento de um parente que possa estar 
passando por um quadro demencial, como o 
Alzheimer. Pessoa experiente. Atividades: cuidar 
bem da pessoa, com cuidados relativos a higiene 
pessoal, alimentação, atividades, cuidados, ali-
mentação, levar a consulta médica, etc. Contato 
com Wagner, analista, CCO H/C , fone: 9576-0514.

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) 2045-0022 ou (11) 7246-7452.

Chácara em Santa Isabel
Alugo para finais de semana e pequenos 
eventos. Realize sua festa aqui. Chácara com 3 
quartos , 3 WC , cozinha completa com micro-
ondas, sala com TV parabólica, churrasqueira 
forno e fogão a lenha. Bilhar e pingue-pongue, 
piscina, mesas e cadeiras para festa. Desconto 
para metroviários. Visite: www.recantodasando-
rinhas.xpg.com.br. Tratar com Severino, fones: 
2584-2100/8080-7133.

Antecipe-se ao lançamento
Apartamento de 82 m². A 70 m da futura estação
Vila Prudente. Terreno de 2.664 m. 4 apartamen-
tos por andar. 3 dorm. (1 suíte),1 ou 2 vagas, 
lazer completo. Temos outros lançamentos em 
várias regiões de S. Paulo, inclusive no ABC e em 
Guarulhos. Maiores informações com Wagner, 
fones: 9951-4158/7745-3550.

Vendo notebook
HP Pavilion Entertainment Tablet modelo 
TX2508 CA, tela Touch screen (sensível ao to-
que), Athlon X2, tela giratória 12,5”, HD de 320 
Gb, 3 Gb de Ram DDR2, placa de vídeo Geforce, 
DVD Combo, lightscribe, web cam, wireless, 
controle remoto, caneta para escrita direto na 
tela, etc. Semi novo, por R$ 1.800,00. Com capa 
de neoprene. Tratar com AE Pedro, GOP/OPE/
CAR, ramal: 35511 ou fone: 9674-2211.

Seguros em geral
Fazemos seguro de auto, vida, previdência. Saú-
de, residencial, consórcio de imóveis e fi nancia-
mento. Faça seu orçamento sem compromisso, 
fones: 2154-8783/2852-9271 ou solicite pelo 
site:www.thalandeseguros.com.br

Peruíbe casa para temporada
3 dorm., garagem para 3 carros, área de lazer,  
churrasqueira,  200 m da praia, próximo Colônia 
Adae. Tratar com João Rossi,  OPCC- CCO,   escala E, 
fones: 3179-2000, r: 11101/11102 ou 3976-6849.

Vendo Pálio Fire 1.0
Ano 2002. Recém revisado. 70.000 Km, cinza, 
2 portas, som Panasonic novo, trava carneiro, 
manual. Funilaria e doc. ok. Final 8. Gasolina. 
R$ 12.500,00. Fone: 8129-7124/3361-45592.

Vendo Kit 25 m² Sta. Cecília
Kit na rua da estação de Santa Cecília. 8º andar. 
Rua tranquila. Kit conservada. R$ 150,00 condí-
mio. Belo Prédio. Portaria, WC e janelas amplas. 
R$ 75 mil. Tratar com Heine, SLO CKB/PSO, esc. 
A, fones: 8129-7124/3361-4592.

Informática
Montagem, manutenção, confi guração de com-
putadores, notebooks e impressoras. Backup e 
recuperação de dados. Tratar com Jaime, analista 
de planejamento, Metrô I, fone: 3371-7128.

Chácara - Vale do Ribeira/SP
Vende-se encantadora propriedade, onde 
cantam os pássaros ao amanhecer no extenso 
arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes 
águas de um ribeirão. 1,5 alqueire. R$ 16 mil  (pra 
vender).  Itaóca, estado de São Paulo. Tratar com 
Eloy, téc. planej. de manutenção, Pátio Jabaqua-
ra, Bloco B, 3°andar MTT/PPA, fones: 3444 1205, 
r. 205 ou  8163-7650/5621-4021.

Mel puro
Vende-se mel silvestre. Tenho apiário na região 
do Vale do Ribeira, municípios: Iporanga e Itaóca. 
Tratar com Eloy, téc. planej. de manutenção, Pátio 
Jabaquara, Bloco B, 3°andar MTT/PPA, fones: 
3444 1205, r. 205 ou  8163-7650/5621-4021.

Freezer e refrigerador
Vende-se freezer horizontal 450 l. Seminovo. 
Dupla ação, freezer e refrigerador. R$ 700,00, 
à vista ou 2x R$ 375,00. Tratar com Devanira,  
estação São Bento, fone: 3179-2000, ramal: 
15400 ou 22411268

Transjulia
Transportes e mudanças em geral (São Paulo, 
litoral e interior) com caminhão (desconto 
especial para metroviário e/ou pagamento 
a vista). Tratar com Renato, tec. man., Pat Jab, 
comercial, fones: 5625-9500/9447-5042 ou 
3444-1239, r 239.

Siena
Vendo, completo, ano 2006, branco. R$ 23 mil. 
Tratar com Edivaldo, fone: 9164-7992/2639-
0812.

Casa Térrea
Vendo na Zona Norte próximo ao Tucuruvi. 3 
dorm., sala, cozinha planejada, despensa, 2 WCs, 
garagem coberta para 4 carros, quintal priva-
tivo nos fundos com churrasqueira, lavanderia 
coberta com 40 m². Área construida de 224 
m², terreno 8 m x 24 m. Tratar com Aparecida, 
fone: 6492-9934.

28 de abril: Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes de Trabalho

Movimento em defesa do metrô de 
Vila Prudente a Cidade Tiradentes

Os governos 
estadual e 

municipal querem 
implantar o 
monotrilho para 
interligar as regiões 
de Cidade Tiradentes 

e Vila Prudente, sem debater com as pessoas que 
vivem nestes bairros.

Ocorre que o monotrilho não vai atender esta 
demanda de usuários, porque ele é um transporte de 
média capacidade, e as regiões de Cidade Tiradentes 
a Vila Prudente estão entre as mais populosas de São 
Paulo.

Este movimento defende o investimento do 
dinheiro público na construção do metrô, que tem 
alta capacidade e já tem a sua efi ciência comprovada. 

Somos os principais interessados neste debate 
e temos grande responsabilidade nas tomadas de 
decisão! 

Veja o calendário das reuniões por 
região, programe-se e participe!

 07/05, 6ª feira: Vla Prudente – Escola de 
Samba Unidos de São Lucas, Pq São 
Lucas – R. Dr. Silvio Noronha, 359, às 19h.

 08/05, sábado: Sapopemba – Igreja Santa 
Rosa de Lima – R. Serro Frio, 55, Jd 
Adutora, às 15h.

 15/05, sábado: Cidade Tiradentes – Igreja 
Senhor Santo Cristo – Av. dos Têxteis, 
653, às 16h.

 22/05, sábado: São Mateus – Igreja Padre 
Ezequiel Ramin – R. Cinira Polônio, 376, 
Rio Claro, às 16h.

 29/05, sábado: Jd Ângela - Paróquia Santos 
Martires – R. Luis Baldinato, 09 - Jardim 
Angela, às 15h.

 Dia 31/05, 2ª feira, ato público na estação 
Vila Prudente (Av. Anhaia Melo), a partir 
das 17h.

Neste dia 28, a CTB 
e as principais 

centrais sindicais do 
país realizaram um ato 
público em Brasília, 
para reivindicar que 
todos os trabalhadores 
tenham condições 
adequadas para o 
exercício de suas 
funções, o que 

certamente contribuirá para a redução de 
acidentes de trabalho, especialmente aqueles 
que levam à morte.

Como afi rmou o presidente do 
Sindicato e da CTB, Wagner Gomes, é preciso 

intensifi car a mobilização e a ação conjunta 
das centrais sindicais, dos sindicatos e das 
CIPAs (Comissões Internas de Prevenção de 
Acidentes), para que todos tenham saúde 
e segurança em seu ambiente de trabalho. 
“É inadmissível que ainda tenhamos pessoas 
sendo mutiladas e morrendo no trabalho! O 
trabalhador tem que exigir o seu direito e o 
patrão tem que cumprir com o seu dever!”, 
completou Wagner Gomes.

Buscando o alcance deste mesmo objetivo, 
o Movimento Luto e Luta também realizará um 
ato público no dia 30/04, às 10h, na Praça da 
República.

Por condições dignas de trabalho 
para todos!

N
centrais sindicais do 
país realizaram um ato 
público em Brasília, 
para reivindicar que 
todos os trabalhadores 
tenham condições 
adequadas para o 
exercício de suas 
funções, o que 
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Exemplar participação dos 
metroviários no Dia de Luta!

Os metroviários estão de parabéns pela disposição de luta e mobilização demonstrada no último 
dia 20! A maioria da categoria usou o colete distribuído pelos diretores do Sindicato e participou 

das setoriais realizadas, tornando o movimento vitorioso do começo ao fi m.

ODia de Luta pela 
implantação do plano 
de carreira, convocado 

pela assembleia do dia 30/03, foi 
a primeira grande mobilização da 
campanha salarial, que tem como 
principais reivindicações o reajuste 
salarial de 5,81%; aumento real 
de 4,25%; reajuste de 6,18% para 
o vale alimentação e vale refeição; 
equiparação salarial; e, claro, o plano 
de carreira para os metroviários.

A ação dos diretores do 
Sindicato para o Dia de Luta 
começou um dia antes, 19/04, 
quando eles percorreram todas 
as áreas da empresa distribuindo 
os coletes e informando sobre a 
importância da sua utilização.

A consciência da 
necessidade de mobilização e 
organização dos metroviários 
para a campanha salarial foi 
fundamental para o sucesso 
do movimento!

OPS: pressão e assédio
Durante o Dia de Luta alguns 

SGs, representado o OPS, sempre ele, 
percorreram as bases exigindo que os 
ASs tirassem os coletes sob pena de 
ter anotações em seus prontuários. 

O OPS deveria ser, no 
mínimo, digno, como foram os 
ASs, e respeitar as deliberações 
democráticas da categoria. Tá na 
hora deste povo saber que a ditadura 
acabou e que os trabalhadores 
merecem respeito.

Encaminhamentos
No dia 13/04, o Sindicato 

protocolou a pauta de reivindicações 
da categoria na empresa, mas até o 
momento a Cia não apresentou um 
calendário das reuniões de negociação. 
Também não há um retorno com 
relação ao plano de carreira.

Estão aí importantes motivos para 
os metroviários darem continuidade à 
campanha, para pressionar a empresa 
a atender estas justas reivindicações.

Mobilização deve ser 
CONSTANTE! 

Para o presidente do 

Sindicato e da CTB nacional, 

Wagner Gomes, o Dia de Luta 

realizado pelos metroviários 

foi um sucesso. Mas ele chama 

a atenção de todos para a 

necessidade desta mobilização 

e organização serem uma 

constante na vida da categoria, 

principalmente porque a 

campanha salarial está apenas 

começando. Ainda para Wagner 

Gomes, estes quesitos compõem 

a base de qualquer luta vitoriosa, 

especialmente quando se trata 

de garantir a manutenção e 

ampliação de direitos.

Campanha Salarial
Houve massiva adesão da categoria ao uso do colete em todas as áreas  e grande participação nas setoriais agendadas pelo Sindicato
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Wagner Gomes, presidente do 
Sindicato e da CTB
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O Sindicato apoia irrestritamente a legislação que determina 
cotas para contratação de portadores de necessidades especiais e 
está atento ao seu cumprimento pelo Metrô, principalmente no 
que diz respeito à falta de adaptações para o desenvolvimento das 
atividades pelos metroviários com tais necessidades.

Não basta que o Metrô contrate e aguarde a adaptação dos 
empregados à sua função! A empresa precisa se adaptar para ter 
empregados portadores de necessidades especiais em seu quadro 
de funcionários! 

Logo, precisa fazer as modificações necessárias nas áreas 
e equipamentos, para que as pessoas possam desempenhar 
suas atividades cotidianas de forma segura, e aí sim avaliar a 

condição do trabalhador.

O Sindicato formou uma comissão através da secretaria de 
Políticas Sociais, de responsabilidade do diretor Almir Castro, que 
está acompanhando a forma como a empresa está lidando com 
esta situação, já que se trata do cumprimento de uma lei aprovada 
para proporcionar a inclusão das pessoas que sofrem com a 
discriminação, e não para constrangê-las!

Assim como o Sindicato, os metroviários devem dar 
total apoio a estes novos companheiros e tratá-los de forma 
indiscriminada, porque somos todos iguais!o.

Conheça a legislação que trata deste tema nas páginas 
eletrônicas do Sindicato: www.metroviarios.org.br

Metroviários reivindicam vale cultura
Um dos novos itens da pauta de reivindicações dos metroviários é o vale-cultura, no valor 

de R$100, com o objetivo de facilitar o acesso de todos os metroviários às mais variadas 
manifestações culturais, seja ela o cinema, shows, um livro ou CD. A pauta foi protocolada na 

empresa dia 13/04, mas o Metrô ainda não agendou as reuniões de negociação.

Contratação de portadores de defi ciência: 
o Sindicato apoia esta medida!

Fotos: Arquivo/Sindicato

Onofre é presidente da CTB/SP, que apoia o projeto do vale-cultura

Campanha Salarial

O projeto
O Projeto de Lei nº 5798/2009, que institui o Programa de Cultura do 

Trabalhador e cria o vale-cultura, tramita sob regime de urgência na Câmara 
dos Deputados, especifi camente, na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC).

O deputado federal Flávio Dino (PCdoB/MA) é o relator do PL na CCJC, que é 
a última comissão a apreciar as emendas do Senado ao PL. Depois ele segue para 
votação em plenário e, se aprovado, vai à sanção do presidente Lula.

A reivindicação do vale-cultura não é 
exclusividade da categoria metroviária. 
Esta matéria está em pauta no Congresso 

Nacional e, em breve, poderá ser mais um direito 
garantido para todos os trabalhadores, por meio 
de uma lei.

A CTB/SP (Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil) também está 
empenhada para que o projeto de lei que trata 
do vale-cultura seja aprovado, benefi ciando 
milhares de pessoas que, muitas vezes, ganham 
pouco, enfrentam difi culdades e usam o seu 
salário para garantir a sua mínima sobrevivência. 

Para o presidente da CTB/SP e diretor de 
base do Sindicato, Onofre Gonçalves de Jesus, 
o vale-cultura vai modifi car essa realidade. “Se 
um pai de família vai ao cinema com dois fi lhos, 
terá gastos com combustível ou ônibus, as entradas 
do cinema, mais o refrigerante e a pipoca. É só 
fazer as contas para comprovar que a cultura 
ainda é um direito para poucos.”, enfatiza Onofre, 
justifi cando o atendimento da reivindicação 
nas campanhas salariais e a sua aprovação no 
Congresso.

Metroviárias debatem 
trabalho, política, sexualidade 

e vida sem violência
O 7º Encontro da Mulher Metroviária 
vai acontecer de 6 a 8 de maio, em 
Atibaia, quando as companheiras 
avaliarão a situação das mulheres 
na categoria, na empresa, em suas 
famílias e na sociedade como um 
todo. 

O credenciamento da atividade 
acontecerá no dia 06, quinta-feira, a 

partir das 18h, no Sindicato, e a saída para o local do evento 
está prevista para às 20h.

Às 9h do dia seguinte acontecerá a abertura do 
encontro, que também tem em sua programação a 
realização de uma palestra e dinâmica sobre auto-estima.

Os debates estão divididos por temas, sendo eles: 
conjuntura nacional e internacional e a importância da 
participação da mulher na vida política; gênero, mulher 
negra e GLBTT; violência contra a mulher e políticas 
públicas; e assuntos da categoria, como aposentadoria, 
condições de trabalho e campanha salarial.

Desta forma, as mulheres metroviárias terão elementos 
sufi cientes para deliberar por formas de atuação na busca 
de avanços e melhorarias em suas condições de vida.

Todos os 
metroviários estão 
convidados para 
participar do 2º 
Passeio Motociclístico 
de Metroviários 
e Amigos, que 
acontecerá no dia 
08/05, um sábado.

O comboio vai partir do Sindicato, às 8h30, com destino a 
colônia de férias do Sintaema, em Nazaré Paulista, e além dos 
motociclistas, também serão bem-vindos todos os amigos que 
quiserem ir de automóvel com a família. 

Lá, a festa vai rolar com churrasco, muita música e diversão, 
em um espaço que tem represa, piscina, quadras, salão de jogos e 
campo de futebol.

 O Sindicato reservou duas casas para acomodação 
coletiva, mas há limitação de vagas para o pernoite. Por isso, 
confi rme sua participação na secretaria de Esportes (2095-3607), 
impreterivelmente até o dia 06/05.

Inscrição: R$ 5, com direito a churrasco e lazer, exceto bebidas.  
R$ 15, com direito a pernoite, exceto bebidas.

O pagamento da inscrição deverá ser feito no momento da 
saída para Nazaré.

2º Passeio motociclístico 
de metroviários e amigos

O 7º Encontro da Mulher Metroviária 
vai acontecer de 6 a 8 de maio, em 
Atibaia, quando as companheiras 
avaliarão a situação das mulheres 
na categoria, na empresa, em suas 
famílias e na sociedade como um 
todo. 

acontecerá no dia 06, quinta-feira, a 
partir das 18h, no Sindicato, e a saída para o local do evento 

Sábado, 08/05, com saída do Sindicato às 8h30.

Colônia de férias, em Nazaré Paulista

Modifi cação nos trens
O Metrô está realizando uma série de mo-
difi cações nos trens das Linhas 1 e 3, e entre 
elas está a alteração no sistema pneumático. 
Isto está causando preocupações aos opera-
dores, principalmente porque elas tornarão 
o reboque um procedimento totalmente 
inseguro. Isso porque, com as alterações, o 
reboque será feito sem comando durante o 
percurso, e se o trem rebocado não estiver 
evacuado e algum usuário tracionar a 
alça de emergência, o operador não terá 
sinalização e o usuário estará em risco. O 
Sindicato está discutindo o assunto com 
as partes envolvidas (GOP/GMT) e espera 
imediatas providências, para que depois 
os OTs não sejam responsabilizados por 
alguma fatalidade.

Trens sem OT
Recentemente a imprensa divulgou o que 
nós já sabíamos: o governo do estado de São 
Paulo ameaça colocar os trens para circular 
sem operadores. A precarização do trabalho 
e as privatizações são características no 
governo estadual e esta temeridade está 
tomando forma a partir da instalação do 
CBTC (Comunication Basid Train Control) 
nos trens de todas as linhas. É sabido que 
esta tecnologia está sendo abolida em 
todo o mundo, portanto, o Sindicato e a 
Fenametro tem adotado medidas para que 
isto não aconteça. Além do Projeto de Lei 
do então deputado Jamil Murad, que está 
em tramitação no Congresso Nacional e 
determina que nenhum trem pode circular 
sem operador, já existe o RTTS que regula 
tal atividade. Enquanto aumenta o número 
de postos de trabalho em nível nacional, o 
governo estadual busca a troca de mão de 
obra segura e qualifi cada por tecnologia 
com efi cácia discutível.

GSI e GMT para GOP
No dia 07/04, a empresa divulgou o ato 
075/2010, que resolve pela transferência 
das atividades da GSI e da GMT para a GOP, 
entre outras. O Sindicato está buscando 
agendar uma reunião com a empresa para 
tratar desta medida.

Direito de resposta
Segue o direito de resposta do funcionário 
Perroni (GOP/CAC), com relação à denúncia 
divulgada no cotidiano do Plataforma edi-
ção nº 552, sob título “Mais respeito”: “Foi 
lamentável a matéria publicada na edição nº 
552 do Plataforma, aonde a AE Ilza de Pedro 
II, diz inverdades a meu respeito e a minha 
atividade na Cia. Todo meu trabalho foi 
acompanhado pelo SL e não houve qualquer 
tipo de desvio de procedimento de minha 
parte e, em momento algum, informou 
a mim ou a ele que estava com ‘distúrbio 
intestinal’ e que necessitava ausentar-se da 
bilheteria. Todos aqueles que me conhecem 
sabe que jamais tomaria qualquer tipo de 
atitude que pudesse prejudicar alguém. 
Estou tendo a solidariedade de todos. 
Denúncias dessa natureza deveriam ser 
checadas antes de publicadas.”

Samba no Sindicato
Em todas as sextas-feiras vai rolar samba 
ao vivo na lanchonete do Sindicato, com a 
banda Samba Raiz, a partir das 20h. Participe 
com os amigos e familiares!

Troca
AE F. Santos, escala A, estação ARV, deseja 
troca para trecho leste.

Troca
AE 3 Gabriela Garcia, LIB, semanal manhã, 
procura troca para Linha 3 ,qualquer 
estação de superfí cie, turno 
manhã, preferencialmente escala sema-
nal. Contatos no ramal 15600 ou 9926-9407.


