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É nos próximos dias que o presidente 
Lula tomará a sua decisão com relação ao 

� m do fator previdenciário. O Sindicato 
e a CTB estão engajadas, junto com 

entidades dos movimentos sociais, para 
pressionar o presidente a sancionar 
o projeto que implanta esta medida 
e concede 7,7% de aumento para as 

aposentadorias e pensões, fazendo valer 
o direito de milhares de brasileiros a se 

aposentarem com dignidade

No dia 19/05 o 
movimento sindical e 
a classe trabalhadora 

brasileira obtiveram uma 
importante vitória com a 
aprovação, pelo Senado, do 
projeto que põe fi m ao fator 
previdenciário e concede às 
aposentadorias e pensões um 
reajuste de 7,7%. A proposta 
já havia sido aprovada pela 
Câmara e agora depende da 
sanção do presidente Lula.

Neste contexto, a CTB e 
diversas forças progressistas 
da sociedade continuam 
mobilizadas para pressionar o 
presidente Lula a considerar 
que é possível, sim, acabar com 
o fator previdenciário, porque 
a Seguridade Social tem 
superávits.

Para alcançar um défi cit 
na Previdência, a imprensa 
e alguns setores do governo 
federal contabilizam apenas 
a receita obtida a partir 
da folha de pagamentos e 
desconsideram os valores 
advindos da Contribuição 
para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofi ns) e 
da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL).

O esforço para que o 
reajuste das aposentadorias e 
pensões seja aprovado deve 
ser o mesmo, porque isso 
vai benefi ciar 8,3 milhões de 
aposentados e pensionistas, 
ao custo de R$ 8,5 bilhões — 
somente R$ 1,5 bilhão a mais 
do que o aumento proposto de 
6,14%. 

Estes números até 
impressionam, mas somente 
a contribuição para o INSS 
(Instituto Nacional de 
Seguridade Social), em 2009, 
foi de cerca de R$ 40 bilhões. 

Contudo, estas medidas 
devem ser aprovadas, pois só 
benefi ciarão o país.

Na página eletrônica do 
Sindicato há mais informações 
sobre o assunto. Para ler, acesse 
www.metroviarios.org.br

Pelo fi m do fator 
previdenciário e reajuste 
de 7,7% às aposentadoria e 
pensões! Sanciona Lula! O 
povo quer!

Fim do fator previdenciário

Aposentados acompanham votação pelo fi m do fator previdenciário no plenário da Câmara

Foto: José Cruz/ABr

Fique informado! 
Receba nossos boletins eletrônicos.

Cadastre seu e-mail
pelo endereço: www.metroviarios.org.br

Venha para o Sindicato 
assistir aos jogos do Brasil na 

Copa do Mundo! Vai ter um 
telão e muita animação para 

torcer pela seleção brasileira! 
O primeiro jogo acontecerá 

na próxima terça-feira, 15/06, 
às 15h30. 

Fim do fator previdenciário

Foto: José Cruz/ABr

O povo quer!

Refl etindo a vontade da 
categoria metroviária e de toda a 
sociedade brasileira, e cumprindo 
a deliberação da assembleia do 
dia 25/05, o Sindicato enviará 
correspondência ao presidente 
da República, do Senado e da 
Câmara, manifestando posição 
contrária ao veto presidencial 
ao fi m do fator previdenciário 
e ao reajuste do valor das 

aposentadorias.

A categoria quer! O Brasil quer! Copa do Mundo no 
Sindicato

Cartaz da Campanha



Governos bárbaros, 
crimes estúpidos

Com organização 
e habilidade 
para negociar, 

encerramos a campanha 
salarial 2010 com um saldo 
positivo, e com fôlego para 
dar continuidade às nossas 
lutas por conquistas que 
fi caram pendentes.

Desde o início, 
conduzimos a campanha 
com tranqüilidade, 
pressionando, mas 
mantendo a disposição 
para negociar e ter nossas 
reivindicações atendidas. 
É importante dar destaque 
para a atuação da Comissão 
de Negociação, eleita pela 
categoria na assembleia do 
dia 30/03 e composta por mais 
de 20 representantes de todas 
as áreas da Cia., que muito 
contribuiu para a tomada 
de decisões e defi nição de 
estratégias.

É de conhecimento 
de todos que, ao fi nal da 
campanha, nem todas 
as reivindicações foram 
atendidas, como por exemplo, 
a efetiva implantação de um 
plano de carreira, além da 
equiparação salarial de todos 
os metroviários que exercem as 
mesmas funções.

Por outro lado, 
conquistamos reajuste de 
14,52% para o Vale Refeição, 
que passa de 22 para 24 cotas 
por mês, totalizando R$ 
441,60; e reajuste de 11,85% 
para o Vale Alimentação, que 
passou a valer R$ 100.

Mas nossa disposição 
de luta por conquistas não 
se esgotou junto com o 
encerramento da campanha 
salarial. Como eu disse no 
começo, encerramos o período 
de negociações com fôlego para 
encaminhar estas lutas.

E embora tenhamos o 
governo tucano como patrão, 
que sempre busca intensifi car 
a implantação da sua política 
neoliberal, baseada nas 
privatizações, terceirizações e do 
estado mínimo, continuaremos 

perseguindo a valorização dos 
trabalhadores e da prestação 
dos serviços públicos.

Por isso, todos os 
metroviários devem se 
manter em unidade e 
organizados, dispostos a 
participar dos processos de 
mobilização. O Sindicato 
está encaminhando ações 
para eliminar as pendências 
da campanha, sendo 
que algumas deverão ser 
resolvidas pela Justiça, como 

a equiparação salarial.

O plano de carreira, por 
exemplo, continua em processo 
de aprovação no Codec, e vai 
ser preciso muita disposição de 
luta da categoria para que ele 
seja implantado de uma forma 
que ofereça boas perspectivas aos 
metroviários.

Contudo, há assuntos que 
não se esgotam rapidamente e 
será preciso, sempre, estarmos 
atentos e a postos para combater 
as tentativas de retirada de 
direitos e conquistar melhores 
condições para trabalhar e 
atender o público usuário do 
Metrô.

Wagner Gomes é presidente 
do Sindicato e da 

CTB Nacional
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Campanha salarial vitoriosa!
Em ritmo de campanha, o 

Plataforma e o Sindicato 
aderem à mobilização contra 
os ataques israelenses às frotas 
humanitárias que seguiam 
rumo à Faixa de Gaza, e cobram 
das autoridades punições 
enérgicas contra estes crimes 
estúpidos.

Não fossem eles, a 
população de Gaza teria mais 
chances para dar continuidade 
ao processo de recuperação 
das condições de sobrevivência 
dos palestinos e o mundo 
poderia ter um período de paz. 
Mas para Israel isso continua 
não tendo signifi cado, pois, 
o que pretende, na verdade, 
é impedir a constituição de 
um estado palestino livre e 
independente.

Só para constar, em 31 de 
maio, a Flotilha da Paz navegava 
por águas internacionais, 
quando foi abordada por 
fuzileiros israelenses orientados 
a impedir, a qualquer custo, a 
tentativa de rompimento do 
bloqueio ao território palestino, 
imposto por Israel em junho de 
2007, com apoio dos EUA.

Nove ativistas foram 
assassinados com tiros a queima 
roupa, dezenas fi caram feridos 
e o povo de Gaza, que ainda 
tenta se reabilitar dos ataques 
israelenses de 2008/2009, deixou 
de receber 10 mil toneladas de 
carga de cimento, vigas de aço, 
casas pré-fabricadas, material 
escolar, brinquedos, cadeiras de 
rodas e camas hospitalares.

Ainda intolerante e 
intransigente, no dia 7 de 
junho, Israel promoveu novo 
ataque, assassinando mais 
cinco pessoas e ferindo outras 
dezenas.

Como era de se esperar, 
exceto para Israel, até a 
imprensa israelense repudiou 
as suas ações, e, junto com 
autoridades e a população de 
todo o mundo, reivindicam o 
fi m da impunidade e de ações 
criminosas como estas.

O Brasil vive um período 
nobre de sua história, com 
crescimento econômico, 
inclusão social e destaque 
positivo em nível internacional, 
e é justamente por isso que 
o governo e toda a sociedade 
devem utilizar a sua capacidade 
de indignação para repudiar os 
ataques e fazer coro com o resto 
do mundo.

Tendo como princípios 
a solidariedade entre os povos 
e a construção de uma nação 
e de um mundo justo e com 
paz, onde todos tenham 
oportunidade para trabalhar 
e viver em condições dignas, 
o Sindicato apoia esta causa 
e conclama toda a categoria 
para mais esta luta! Chega de 
barbaridades! Apoiamos a vida, 
a soberania e auto-sufi ciência 
dos povos!

Baile dos namorados
Tradicional baile nostalgia. Anos 60, 70 e 80. 
Flash back, samba rock e as românticas que 
marcaram época. Não perca! Dia 26 de junho, 
sábado, a partir das 22h, no salão de festas 
Golden House (antigo Big House), Av. Condessa 
Elizabete Robiano, 2100 (Marginal do Tietê), a 
200 m da Ponte Aricanduva. Convites e reservas, 
fones: 2746-3224/7210-3185, com Alexandra. 
Realização: família João Reis.

Perfume
Trabalhamos com 15 fragrâncias importadas 
por menos de R$ 60,00. Ex.: Ferrari Black, Dolce 
Gabbana, Polo, etc . Tem interesse? Então ligue-
me! Márcia, fone: 9751-7871 ou agende uma 
visita na estação Vila Matilde.

Moto Honda
Flex, preta, NXR 150 - BROS, MIX HS, 2009/2010, 
com alarme. 7 mil Km rodados. Documentos em 
dia. R$ 700,00 + 31 prestações de R$ 352,34. 
Tratar com Solange, fone: 9896-1579.

Notebook
Vende-se, HP, Pavilon, DV 6000, 2Gb de Ram, HD 
160, DVD Combo, controle, web cam integrada 
13, wireless, tela widescreen. Tratar com Irene 
Martins ou Raquel, fones: 3179-2000, ramal: 
15515.

Computadores
Vende-se dois computadores: um Athon 1.8, 
2 GHz, 80 HD, leitor e gravador de CD e DVD.  
Outro: AMD Sempron, 2.800, 80 HD, gravador de 
CD e DVD. Tratar com Irene Martins ou Raquel, 
fones: 3179-2000, ramal: 15515.

Apartamento
Vendo apartamento grande, quitado, na Cohab 
José Bonifácio. R$ 85 mil. Aceito troca por apar-
tamento ou sobrado de maior valor. Tratar com 
Sidnei, fones: 2522-4913/6579-7777.

Informática
Montagem, manutenção, configuração de 
computadores, notebooks e impressoras. Ba-
ckup e recuperação de dados. Tratar com Caio, 
fone: 9411-3814.

Vendo ou troco
Sobrado na Praia, na Vila Caiçara (a uma quadra 
da praia). Terreno: 13m X 20m, com 3 dorm. 
(uma suíte), sala com 2 ambientes + 1 ampla 
sala no andar superior, 1 WC, sacada, cozinha 
e lavanderia. Fundos com mais 2 dorm., WC, 
churrasqueira, fogão à lenha, garagem para 
(+ ou - 6 carros) e portões de alumínio. Tenho 
fotos do imóvel. Aceito imóvel pequeno na praia 
ou em São Paulo. R$ 240 mil (aceito proposta). 
Tratar com Manoel ou Silvana, fone: 9929-7091. 

Compro créditos do VR
Compro créditos do cartão VR. Desconto 
13%. Depósito no dia 15. Crédito em conta ou 
em mãos. Tratar com Petry, fone: 2556-7301/ 
8976-5382.

Alugo chácara em Santa Isabel
Finais de semana e pequenos eventos. Realize 
sua festa aqui. Chácara com 3 quartos, 3 WC, co-
zinha completa (com microondas), sala com TV 
parabólica, churrasqueira, forno e fogão à lenha,
bilhar e pingue-pongue, piscina, mesas e ca-
deiras para festa. Desconto para metroviários. 
Conheça no endereço: www.recantodasando-
rinhas.xpg.com.br. Tratar com Severino, fones: 
2584-2100/8080-7133.

Imóveis em Santos
Se você quer comprar ou vender, ligue-me! 
Ruano, fones: (13) 3225-7162/(13) 9777-8607.

Casa em Itanhaém
Vendo casa mobiliada no 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 Édson, 
fones: 2045-0022/7246-7452.

Apartamento
Aluga-se na Praia Grande (Aviação). Com gara-
gem no sub-solo, a 200 m da praia. Acomodações 
para até 6 pessoas. Para fi nais de semana ou 
temporada. Tratar com J. Costa, fone: 6140-0064.

Palio EDX 99
Vendo, cinza, 4 portas, (- ar). R$ 11 mil. Aceito 
contraproposta. Tratar com Leandro, fone: 
(13) 9172-3464.

Arranjos Florais
Arranjos florais para casamento, buquês, 
recepções, dias das mães, eventos, etc. 
Tratar com Paulo ou Marlene, fone: 2241-
6996/6384-3049.

Moto XLX 250R 
Vendo ano 89, 17.500 Km originais, pneus 
e relação novos. Único dono. Motor nunca 
foi aberto. É comprar e andar. Moto muito 
econômica (26Km/l na cidade). Tratar com 
Felipe, fones: 3371-7383/9102-7978.

Apartamento
Vendo próximo a estação do metrô Conceição,  
2 dorm., 2 WCs. Área social com lazer total. 
Tratar com Eduardo, fones: 7314-9151/5584-
8216.

Celular Palm Centro 
Vendo, preto, semi-novo, operadora Claro. Edita 
arquivos Word, Excel e Power Point. Visualiza 
PDF, envia/recebe e-mail Exchange. Sincroniza 
agenda com micro, fotografa, fi lma, etc. Valor R$ 
350,00. Tratar com Jane Morucci, AE, GBU - esca-
la H, ramais: 36101/36111 ou fone: 7663-8475

“Vote contra a homofobia!”

Conferência Nacional do Esporte
Além de ter diversos 
companheiros 
representantes nas 
variadas modalidades 
esportivas, inclusive 

em nível internacional, a categoria metroviária 
foi representada na III Conferência Nacional do 
Esporte, que teve a sua etapa fi nal realizada em 
Brasília, do dia 03 a 06/06. 

O diretor do Sindicato, Rodrigo Kobori, AS 
da estação República, participou da atividade 
como delegado eleito na etapa estadual da 
conferência, que elaborou e aprovou o Plano 
intitulado “Por um time chamado Brasil”, que 
elenca 10 pontos para projetar o Brasil entre os 10 
mais.

O documento destaca a importância da 
realização da Conferência, com a participação de 
diversifi cados setores da sociedade, bem como a 
realização, no Brasil, dos Jogos Mundiais Militares 

que acontecerão em 2011; da Copa do Mundo em 
2014; e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
2016.

O plano ratifi ca a necessidade de um Sistema 
Nacional de Esporte e Lazer com disponibilidade 
de recursos que o torne sustentável em longo 
prazo.

Também passa a ser prioridade a necessidade 
de incrementar nossa infraestrutura esportiva; 
modernizar e valorizar o futebol como identidade 
cultural; ampliar o leque de modalidades para 
diversifi car a prática esportiva no país; qualifi car a 
gestão do esporte e do lazer; aproveitar o potencial 
econômico-social dos eventos, entre outras.

O Sindicato continuará participando deste 
processo e incentivando a prática esportiva 
na categoria metroviária! Em breve a reforma 
do ginásio do Sindicato estará concluída e a 
categoria terá mais um espaço para treinar e 
curtir um lazer!

Em ano de eleição, a organização da 14ª 
edição da Parada do Orgulho LGBT decidiu 

elevar o tom político e de conscientização da 
atividade, convocando todos a refl etir e escolher 
em quem votar nas eleições de outubro levando 
em consideração, também, os candidatos que são 
contra a homofobia.

“Vote contra a homofobia: defenda a 
cidadania!” foi o slogan da Parada, em São Paulo, 
no dia 06/06, com mais de 3 milhões de pessoas.

Antes disso, foi realizada a 1ª Marcha 
Nacional contra a Homofobia, em Brasília, com 
a participação do diretor do Sindicato, Marcos 
Freire, OT da LLO, para repudiar e denunciar todas 
as manifestações de ódio, agressões e violências 
cometidas diariamente contra as lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transsexuais (LGBT).

A marcha também exigiu das autoridades 
públicas brasileiras aprovação dos PLC 122, 

que trata do combate a homofobia; a garantia 
do Estado laico; combate ao fundamentalismo 
religioso; cumprimento do Plano Nacional LGBT; 
entre outras medidas.

O Sindicato apoia este movimento pois esta é 
uma luta da sociedade organizada para promover 
cidadania; para que todos possam viver em 
condição de igualdade e com liberdade de escolha e 
de expressão, contra o preconceito.

“Vote contra a homofobia!”
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Manifestação em Brasília contra a homofobia
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Mantém acordo e amplia direitos
A categoria deliberou pelo encerramento da campanha salarial 
em assembleia realizada no dia 31/05, quando também houve 
a aceitação da nova proposta enviada pela empresa. Entre os 
seus itens estão o reajuste salarial de 5,05%, conforme IPC-Fipe; 
reajuste de 14,52% para o Vale Refeição, que passa de 22 para 24 
cotas por mês, totalizando R$ 441,60; e reajuste de 11,85% para 
o Vale Alimentação, que passou a valer R$ 100. A Participação 
nos Resultados (PR) terá valor mínimo de R$ 3.600, sendo uma 
parcela fi xa de R$ 2.783,83, mais 40% do salário nominal de cada 
metroviário, com pagamento no dia 28/02/2011

Além de renovar todo o acordo 
coletivo vigente, a empresa se 
comprometeu a encaminhar 

a equiparação salarial de alguns 
companheiros, conforme segue:

 Soldadores: dois casos com 
enquadramento para o PO222 (R$ 
2.138,93) a partir de junho de 2010.

 Agentes de Estação: 95 
empregados, admitidos como 
AE Horista e enquadrados como 
mensalistas no período de 01/09/09 
a 01/04/10, atualmente no PO207 
(R$ 1.235,06), com enquadramento 
no PO209 (R$ 1.349,22), a partir 
de 1º de junho, representando um 
aumento de 9,24%

 Agentes de Segurança: 90 
empregados admitidos entre 
13/07/09 e 08/02/10, atualmente 
no PO215 (R$ 1.653,67), com 
enquadramento no PO217 (R$ 
1.780,83), a partir de 1º de junho, 
representando um aumento de 
7,69%.

Contudo, a assembleia do dia 
31/05 rejeitou este item da proposta, 
que contempla apenas alguns casos 
de companheiros que exercem as 
mesmas funções, mas recebem salários 
diferentes.

A categoria reivindica a 
equiparação salarial de todos que estão 
nesta situação e, como a empresa se 
mantém resistente para corrigir estas 
distorções, o Sindicato vai procurar 
o Tribunal Regional do Trabalho 
solicitando uma intermediação e 
encaminhamento que garanta o 
direito dos trabalhadores.

Plano de Carreira
A empresa se comprometeu a 

apresentar um plano de carreira que 

“garanta a movimentação na carreira 
a partir do ingresso pela base nos 
cargos de operação, manutenção e de 
nível superior”, apontando o período 
de 60 dias para a aprovação do plano 
no Codec.

Mas este item também foi 
rejeitado pela assembleia de 31/05, 
pois não é possível aprovar um plano 
de carreira desconhecido e que ainda 
não existe.

A categoria reivindica a 
apresentação do plano com defi nições 
e critérios objetivos para a realização 
de debate, antes de ser implantado.

Por isso, embora a campanha 
salarial tenha acabado, é preciso 
continuar participando das atividades 
de mobilização e pressionando a 
empresa! Não vamos dispersar! 
Para conquistar o direito ao plano 
de carreira ainda será necessária 
muita organização e unidade dos 
metroviários.

Campanha Salarial 2010
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Equiparação 
salarial

O Sindicato convoca todos 
os metroviários que tenham 
diferenciações salariais para 
reuniões na sede da entidade, com 
o objetivo de debater o assunto 
com os advogados do Sindicato 
e encaminhar ações em busca da 
solução defi nitiva desta pendência. 
Programe-se e participe!

 Manutenção e 
administração: dia 16/06, 
quarta-feira, às 18h, no 
Sindicato

 Operação: dia 17/06, 
quinta-feira, às 10h e às 
15h30

Dia de Luta pelo Plano de Carreira mobilizou todas as áreas da Cia.

Foram várias as reuniões de Negociações que 
contaram com a participação intensa da comissão

A diretoria do Sindicato e ativistas reunidos 
para organizar a campanha

Carta Aberta à 
população e Informe 

Publicitário foram 
utilizados para  

informar os usuários 
sobre a campanha

Comissão de Negociação avalia as propostas 
discutidas com a Cia

Café com Usuário conquista simpatia da população 
na estação Sé 

Ato explica nossa campanha para os usuários

Setoriais foram realizadas em diversas áreas
Ato público na estação Sé dá visibilidade

 à campanha 

Assembleias aprovaram indicativo de greve e, posteriormente, deliberaram pelo encerramento da campanha
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O Metrô tem utilizado o sistema de vídeo instalado em 
várias composições do sistema para divulgar informações 
preocupantes, no que diz respeito à segurança dos usuários.

Isso porque, com o propósito de salvar vidas, são dadas 
orientações equivocadas de como socorrer pessoas que passam 
mal nas dependências do Metrô. 

Conforme o procedimento divulgado, ao se deparar 
com alguém caído, o usuário deve se debruçar, sacudir o 
cidadão que estiver em situação de risco e, inclusive fazer 
massagens cardíacas para tentar reanimá-lo. Ainda conforme 
as orientações, se isso for insufi ciente, é preciso acionar um 
metroviário e solicitar o desfi brilador.

Ocorre que estes procedimentos divulgados colocam 
em risco a saúde das pessoas, pois os usuários, geralmente, 
não têm instrução e treinamento necessários para avaliar a 
condição de alguém que esteja passando mal, e muito menos 
para utilizar o desfi brilador.

Além disso, muitas podem ser as causas do problema 
de saúde daquele que passou mal e, dependendo de como o 
“salva-vida” agir, o quadro de saúde poderá ser agravado, e o 
cidadão que se dispôs a ajudar também poderá sofrer algum 
tipo de sanção, dependendo das consequências de seus atos.

O Sindicato vem a público valorizar a profi ssão dos 
metroviários e ressaltar que estes, sim, são os profi ssionais 
gabaritados e treinados para fazer os primeiros socorros e 
encaminhar para hospitais, por exemplo, os usuários que 
tenham sua saúde em risco.

Contribuição metroviária para a 
(re) construção das cidades

Cinco diretores do Sindicato eleitos na Conferência 
Estadual das Cidades vão representar os metroviários 
e demais cidadãos na 4ª Conferência das Cidades, que 
acontecerá de 19 a 23/06, em Brasília, tendo como lema 
“Cidade para todos e todas com gestão democrática, 
participativa e controle social”.

Alerta! Usuário não é socorrista!

Por serem metroviários e conhecerem a 
fundo os diversos sistemas de transporte 
público de São Paulo, os diretores 

do Sindicato poderão contribuir de forma 
efetiva com os debates da conferência e para 
a efetiva implantação da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano (PNDU).

Há muito que dizer sobre o metrô 
paulistano, por exemplo, que, embora seja o 
maior do país, tem em seu funcionamento muitos 
aspectos positivos e negativos. 

O fato de viver na megalópole São Paulo 
também oferece aos metroviários conferencistas 
muito subsídio para cooperar com propostas de 
como se construir uma cidade que tenha seus 
espaços democratizados e para melhorar a vida 
dos cidadãos.

Durante a conferência, os participantes 
buscarão propostas para melhorar o transporte, 
a mobilidade e acessibilidade urbana em cada 
um dos municípios e estados brasileiros. Além disso, 
também serão tratados temas fundamentais como habitação, 
saneamento básico e planejamento territorial urbano.

Esta é mais uma oportunidade que o Sindicato aproveita 
para levar à administração pública a vontade populares e 
de contribuir com a formulação de políticas públicas que 
garantam os direitos dos cidadãos.

Uma das últimas medidas que a empresa quer tomar é 
transferir o pessoal da Gerência de Manutenção (GMT) que 
faz serviços de conservação das instalações civis em áreas 
operacionais (CCV) e remanescentes para a Gerência de 
Operações (GOP).

O Sindicato é contra esta medida, pois entende que ela 
descaracteriza a função dos empregados envolvidos e que 
deveria haver debate com os mesmos antes de ser implantada. 
Por isso, os diretores divulgarão um abaixo assinado em todas 
as áreas contra esta medida. Participe desta mobilização. 
Assine o documento você também!

Abaixo assinado no CCV

Treinamento de uso do desfi brilador

Periculosidade dos AMs 
Durante a campanha salarial, mais uma vez, 
o Sindicato reivindicou que o Metrô efetue o 
pagamento do adicional de periculosidade 
aos AMs. Porém, a empresa continuou 
negando este direito, sob alegação de que 
já há um laudo encomendado pela Cia. 
que atesta contra as evidências de que os 
AMs atuam em área de risco e que por isso 
devem receber a periculosidade. Contudo, o 
Sindicato convoca os Auxiliares de Manobra 
a comparecer ao departamento Jurídico do 
Sindicato para abertura de processo. 

Periculosidade dos OTs novos
Sobre o pagamento da periculosidade para 
os OTs durante treinamento feito em área de 
risco, o GRH informou que se o treinamento 
está sendo feito em área de risco, os OTs têm 
direito de receber a periculosidade. Contudo, 
a GRH diz que a GOP precisa informar a partir 
de qual data o operador passou a atuar com 
material rodante em áreas TMs e pátios.

Ponto eletrônico
O Sindicato está recebendo inúmeras 
reclamações dos metroviários por conta de 
problemas com ocorrências de ponto. Isso 
porque, mesmo passando o cartão junto ao 
relógio, é necessária uma complementação 
por parte do supervisor do posto. Somente 
depois disso o ponto referente ao dia de 
trabalho estará confi rmado. Ocorre que 
muitos supervisores não estão lançando 
devidamente as ocorrências, ocasionado 
prejuízos a muitos funcionários do tráfego, 
segurança e estação. O Sindicato cobra que a 
GOP tome providências e que os supervisores 
passem a fazer este trabalho de maneira 
efi ciente, como por exemplo: entrada/saída; 
hora extra; LMs; entre outras. Fique atento ao 
seu cartão de ponto e cobre do seu supervisor 
os lançamentos no seu espelho.

Bom dia, boa tarde, boa noite
O Metrô mudou a forma como os PAs devem 
ser feitos nas estações. A determinação é que 
todos sejam precedidos de cumprimentos 
aos usuários, como bom dia, boa tarde, 
boa noite. Além disso, a empresa orientou 
que os funcionários abordem os usuários 
desta mesma forma. Ocorre que a presteza 
e cordialidade sempre foram características 
de destaque dos metroviários, que são muito 
bem avaliados neste quesito. Enquanto isso, 
o contrário acontece com alguns chefes e 
dirigentes do Metrô, quando avaliados pelos 
seus subordinados. Portanto, senhores, edu-
cação imposta não educa! A categoria precisa 
de melhorias nas condições de trabalho e do 
grau de satisfação de cada um. As gentilezas 
já estão garantidas!

Licitação no Sindicato
No dia 31/05 encerrou-se o período para 
retirada do Termo de Concorrência e Edital 
da licitação para participar de concorrência 
pública referente à sublocação de sala e 
contratação de empresa no ramo de segu-
ros automotivos, para prestar serviços aos 
metroviários. No período de 1º de junho a 
15/06, a Comissão de Licitações do Sindicato 
receberá a documentação e as propostas dos 
interessados. A reunião com as empresas e 
divulgação da ganhadora acontecerá no dia 
21/06, às 19h.

Agradecimento
O metroviário Moisés Demov, RG 14541-0, 
agradece a funcionária do Metrus, Caroline; 
a assistente social, Valquíria, do RH; e a 
todos pelo apoio dado em decorrência do 
tratamento de saúde da esposa.

Troca
AE Luiz Fernando, de Tiradentes, escala 
4x1x4x3, turno manhã, deseja troca para 
Linha 3, turno manhã. Contato no ramal 
15500 ou 9111-7525.

Plenária da 1ª Conferência Nacional das Cidades
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