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No dia 24 de agosto a categoria metroviária partiu para o seu trigésimo ano de 
lutas! Nossa tarefa, agora, é seguir em busca da manutenção e ampliação de direitos 

conquistados junto com o Sindicato, para continuarmos fazendo do metrô um dos meios 
de transporte mais bem avaliados no estado

O aniversário do Sindicato é 
marcado pela concessão da Carta 
Sindical pelo Ministério do 

Trabalho e homologação do estatuto do 
Sindicato, em 24 de agosto de 1981.

Até então, os metroviários se 
organizavam na Associação dos 
Empregados do Metrô de São Paulo 
(Aemesp), fundada em 26 de novembro 
de 1975, e que já representava a categoria 
diante da empresa e governo do estado, 
inclusive nas negociações salariais, embora 
ainda não fosse legalmente reconhecida 
como tal.

Mas esta necessidade de se organizar é 
mais antiga, e começou a ser suprida bem 
antes disso, com a criação do Metrô Clube, 
no dia 25 de fevereiro de 1970. 

Tendo em vista que a Cia. foi 
constituída em abril de 1968, e que as 
obras para a construção da Linha 1 – Azul 
começaram em dezembro do mesmo 
ano, damos destaque para a tradicional 
consciência de classe da categoria.

Intervenção e democratização
Os metroviários também se 

destacaram na luta pela redemocratização 
do país junto com o Sindicato que, 
inclusive, teve sua diretoria cassada e 
fi cou sob intervenção militar de julho a 
dezembro de 1983.

Hoje o Brasil respira democracia, e 
os metroviários organizados no Sindicato 
fi zeram parte de todas as etapas desta luta!

Parabéns aos metroviários, 
que são os protagonistas da 
construção desta história de 
mais de 29 anos, junto 
com o Sindicato!

29 anos de lutas 
Aniversário do Sindicato

Fotos: arquivo/Sindicato

Respeito e 
combatividade

Site no ar
Metroviários acabam 

de criar um site de serviços! 
Acesse: 

www.embarqueclassi� cados.com.br

Atenção OEs!
Reunião com o Sindicato para discutir assuntos relacionados à função. 

Dia 10/09, sexta-feira, às 10h e às 15h, no saguão da estação BTO. 

e conquistas

Ao longo dos 29 anos de história do 
Sindicato, os metroviários se consolidaram 
como uma categoria respeitada e 
combativa, além de ter conquistado 
vários direitos, como o bilhete de serviço; 
combate à privatização do Corpo de 
Segurança; adicional risco de vida 
para AS, SSE e AE; cesta básica gratuita; 
gratifi cação por tempo de serviço; 70% de 
gratifi cação de férias; 30% de adicional de 
periculosidade; 50% de adicional noturno; 
entre outros.

Também travamos importantes 
lutas contra as terceirizações, contra as 
privatizações, contra a canibalização 
do metrô, pela ampliação da malha 
metroviária, e por outras signifi cativas 
causas dos trabalhadores e da população 
em geral. 

Ainda continuamos em busca de 
um plano de carreira que contemple as 
expectativas da categoria com relação à 
ascensão profi ssional.

Fotos: arquivo/Sindicato

Assembleia da categoria na Campanha Salarial 1993



Contraponto ao 
desmonte do Estado

O abono de 
ausências 
para forma-
lização do 
abuso à mu-
lher é mais 
um signifi -

cativo progresso que a categoria 
metroviária conquistou junto 
com o Sindicato, na última 
campanha salarial.

Ele está relacionado ao 
cumprimento da Lei Maria da 
Penha (Lei nº 11.340/2006), 
que também é um grande 
avanço do Código Penal 
Brasileiro, no que diz respeito à 
violência doméstica e familiar 
contra as mulheres no Brasil.

Esta foi a primeira lei 
aprovada com o objetivo de 
tratar este problema, que é um 
dos mais graves da sociedade 
brasileira. No mundo, 
somente a lei espanhola é mais 

avançada do que a brasileira e, 
inclusive, ela serviu como base 
para a elaboração e aprovação 
da Lei Maria da Penha, que o 
Lula sancionou.

Mas com tudo isso, 
companheiros e companheiras, 
também quero dizer que não 
basta ter uma lei, e pronto. 
Uma lei, somente, não serve 
para nada, se ela não for 
respeitada. Para as autoridades, 
o que lhes cabe é o dever de 
cumpri-la. 

E nós, metroviários e 
metroviárias, negociamos 
com o Metrô para que ela 
seja respeitada. Fomos além. 
Incluímos em nosso acordo 
coletivo a cláusula 46.4, que 
estabelece a garantia de que 
a empresa abonará as faltas 
das metroviárias vítimas 
de violência doméstica e/
ou familiar, desde que elas 

procurem a assistente social e 
levem a ocorrência ao RH.

Mais uma vez, o Sindicato 
está de parabéns por suas 
conquistas! Também estão 
de parabéns as mulheres 
diretoras que participaram das 
negociações do acordo coletivo.

Nós, mulheres 
metroviárias, estamos 
antenadas para lutar pelo 
cumprimento da lei e, 
inclusive, temos a proposta de 
fazer um debate sobre o Dia 
Internacional do Combate a 
Violência Contra a Mulher, 
em 25 de novembro. Em breve 
teremos mais informações. 
Fiquem atentos e participem!

Ivânia Alves Moura 
é Operadora de Estação 
e secretária de Assuntos 

da Situação da Mulher do 
Sindicato
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Acordo coletivo garante abono 
às mulheres metroviáriasNa semana de comemoração 

dos 29 anos do Sindicato, é 
importante relembrar a história 
de lutas e conquistas da categoria 
metroviária e ressaltar o papel 
fi scalizador que esta entidade 
desempenha, para manter a 
qualidade dos serviços públicos 
para a população.

O Sindicato dos 
Metroviários de São Paulo é uma 
das forças progressistas deste 
estado, que faz um contraponto 
à política de desmonte aqui 
instaurada há quase duas décadas.

Uma política implantada 
por governantes que repassaram 
várias de suas atribuições a 
terceiros. Falamos da venda de 
bancos, como a Nossa Caixa; 
da concessão das rodovias a 
empresas privadas que cobram 
pedágios abusivos; da privatiza-
ção da Linha 4 – Amarela e da 
tentativa de privatizar o sistema 
de arrecadação do Metrô, CPTM 
e da SPTrans.

Isso sem contar com a forma 
truculenta com que este governo 
trata os seus servidores, como os 
professores e policiais, afi rmando 
sua característica antidemocrática 
e contrária aos avanços sociais.

Este Sindicato se opõe a esta 
forma de governar. Ao completar 
29 anos, temos orgulho de nossa 
história. Olhamos para trás com 
satisfação por ter participado de 
lutas históricas pela manutenção 
e ampliação dos direitos dos 
trabalhadores e de todos os 
cidadãos, e pela valorização dos 
serviços públicos.

Há inúmeros episódios que 
podemos relatar; fotos e vídeos 
que podemos mostrar, com 
altivez. De forma bem sucedida, 
estas mobilizações surtiram 
valorosos efeitos na categoria 
metroviária, que hoje tem 
importantes direitos garantidos 
em acordo coletivo.

Mas com a conivência e 
blindagem da grande mídia, 
ainda perdura esta política 
de desmonte do Estado, que 
ocasiona prejuízos para a maioria 
da população. Uma política 
de exclusão e de privilégios de 
poucos, que também pode ser 
exemplifi cada com a substituição 
do projeto de metrô pela 
construção do monotrilho entre 
Cidade Tiradentes e 
Vila Prudente.

Em tempos de eleição 
estadual e federal, o Sindicato 
inicia mais um ano de sua história 
com vigor e disposição para 
mudar este contexto, e avançar 
nas conquistas da categoria e para 
a população como um todo.

Uma missão e tanto frente 
aos desafi os, mas temos gabarito 
para isso.

Parabéns aos 
metroviários pelos 29 anos 
de organização junto com o 
Sindicato! Pelo exemplo de 
combatividade e construção de 
uma categoria referência nas 
lutas contra políticas como a 
que está implantada em 
São Paulo!

NG Seguros
A NG Corretora de Seguros que atendia na 
sede do Sindicato continua atendendo os 
metroviários, familiares e amigos na Associa-
ção dos Aposentados e Pencionistas do Metrô 
(AAPM), Rua Leópolis, nº 19 - Vila Matilde, fones: 
2093-6607/7120-2474, contatos com Neide 
Gomes.

Fiesta
Vende-se. Ano 2007/2008, prata, 1.6, vidro e travas 
elétricos, direção hidráulica, desembaçador, 
engate, 20 mil Km rodados. R$ 30 mil. Tratar com 
Irene Martins, fone: 3179-2000, ramal: 15515 ou 
fones: 9745-4844/2280-8278.

Vendo Celta
Flex, 1.0, ano 05/06, preto, 4 portas, limpador e 
desembaçador traseiro, 5 pneus novos, ar condi-
cionado, vidros e travas elétricos, documentação 
2010 OK. Tratar com Marcelo Augusto, mecânico 
de manutenção, PAT, M TV, VPN, diurno, ramal: 238 
ou pelo fone:  (11) 4137-7680. Fotos por e-mail: 
monteiro.marcelo@yahoo.com.br

Notebook Positivo/R$ 900,00
Vendo. Ótimo estado. Sem garantia,  processador 
duplo, 2,17 GHz ,HD 160 Gb, maleta, sem web cam. 
Nunca usei. Manuais, NF, etc. (no meu nome). R$ 
900 (valor inicial). Negocio um bom desconto. 
Tratar com Neto, analista, CCO, H/C, fones: (11) 
7375-4640/7888-5636.

Mel e produtos apícolas
Vendo mel puro, mel composto, própolis, pólen, 
geléia real, e produtos apícolas em geral. Tratar 
com José Costa, fones: 2964-9563 e 7370-5644 ou 
Estação Vergueiro, ramal: 15800. 

Moto Suzuki Yes 2007
Moto nova 4.000 Km, prata.  Tratar com Felipe: tec. 
econ. fi n. II - COT/CCL Cidade II - 6º andar ou pelos .
fones: 3291-7894/7718-7109.

Apartamento
Vendo com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem. 51 m². Localizado a 800 
m do metrô Jabaquara. R$ 148 mil. Tratar com 
Carmen, fone: 2679-5392.

 Siena 2008
Vendo completo. Roda, 2007/2008. Ótimo estado 
de conservação. Única dona. Bom preço. Tratar 
com Elizabeth, fone: 8585-4121.

Vende-se sobrado
Condomínio fechado em Sorocaba. Três dormi-
tórios (uma suíte). Vagas para 4 carros. Nunca foi 
usado. Desocupado. Maiores informações com 
Itamar Nunes, fone:  (11) 3806-0926 ou 3291-3908

Celular
Vendo Samsung Corby. Falar com Kleber, analista 
Metrô I, fones: 3371-7128 /6296-0959

Quer ouvir ao telefone?
Telefone que aumenta até 50 vezes o som da voz. 
Basta girar o controle de volume. Pode ser usado 
por qualquer pessoa e não precisa de instalação 
especial. É só ligar na tomada. Siemens. Tratar 
com Jorge Barbosa, auxiliar, fone: 3262-4404.

Consórcio
Vendo consórcio de autos, imóveis, motos, ser-
viços, maquinários e equipamentos. Condições 
super especiais para metroviários. Tratar com 
Alexandre, fones: 2651-0745/9165-8433. 

Renault Megane Scénic
Vendo.  RXE, 2.0, 8V, 2001, preto, gasolina. Com-
pleto: ar, direção, trava, vidros e retrovisores 
elétricos. 125 mil  Km. Inspeção veicular realizada. 
R$ 16.500,00. Tratar com Elza do Carmo, AE, SAN, 
4x1x4x3, letra K, ou pelos fones: 3179-2000 (r: 
14800) ou 7731-3220/73569615.

Perfumes
Gosta de perfumes? Trabalhamos com 15 
fragrâncias importadas. Ex: Ferrari Black, Dolce 
Cabana, Polo, etc. Todas por menos de R$ 60,00. 
Interessou-se? Então, ligue-me! Fone: 9751-7871 
ou agende uma visita na estação V. Matilde:

Carro/Moto
Vendo Santana 1.8, completo, ano 2000. Vendo 
moto Sahara roxa, ano 98. Em bom estado. Tratar 
com OT Martins, esc. E, fone: 2451-4869.

Cards Duplos
Cards de magic, futebol, esporte, anima, quadri-
nhos, rpg e muitos outros. Acessórios para carros 
e outras coleções. Compro, vendo e troco. Tratar 
com Andréia, fone: 8691-7535.

Vende-se
TV 29” por R$ 300,00. Impressora fotográfi ca: R$ 
100,00. Gravador e reprodutor de DVD: R$ 200,00. 
DVD Panasonic +vídeo cassete: R$ 120,00. Dez 
fi lmes em DVD originais: R$ 70,00. Terreno em 
Avaré de 450 m², quitado: R$ 15 mil. Tratar com 
Áureo, fone 2682-7974.

Parati
Vendo. Ano 98/99, 1.0, 16 v. R$ 13.500,00. Tratar 
com Celso Mano, Pátio Capão Redondo, esc. 5x2, 
fone: 5519-8175.

Lotes em Piraju - SP
Ótimo negócio para investimento, pequena 
entrada e saldo dividido, sem intermediárias. 
Aceitamos auto, terrenos e outros como parte 
de pagamento. Tratar com Fábio,  fones: (11) 
7145-1300/3129-8857.

Festa e Eventos
Casamentos, aniversários, confraternizações de 
empresas, etc. Equipamentos profi ssionais de 
som/iluminação e DJ’S experientes, incluindo 
um vasto repertório dos ritmos dançantes. 
Tratar nos fones: 2953-4772/9812-9213 ou 
e-mail: festative@yahoo.com.br

Mais medalhas para os metroviários nadadores!

Sindicato fi rma
 convênio com o Sesc

No início de agosto 
o Sindicato fi rmou 
uma parceria com o 
Sesc, com o objetivo 
de proporcionar 
mais uma opção 
de lazer para a 
categoria.

Com 
isso, agora, os 
metroviários e seus 
dependentes podem 
se tornar associados 
da rede na 
categoria “usuário”, 
com desconto de 40% na taxa de matrícula. 

Também poderão usufruir as 
vantagens oferecidas para participar 
das atividades culturais, esportivas e de 
lazer oferecidas pelo Sesc, com exceção do 
tratamento odontológico e das reservas 

para estadias no 
Sesc Bertioga, em 
períodos de alta 
temporada.

Para tornar-
se associado, 
o metroviário 
sindicalizado 
deve comparecer 
ao Sesc Itaquera, 
munido de seus 
documentos de 
identificação e, 
quando houver, 
de seu cônjuge e 

filhos com até 21 anos.
Aproveite essa oportunidade! Saiba 

mais sobre o Sesc acessando a página na 
Internet (www.sesc.org.br) ou entre em 
contato com a secretaria de Esportes e 
Lazer do Sindicato.

Os atletas metroviários 
Cláudio Mamede 

Kestener, da GOP/OPT; 
Paulo Ramiro Sousa Gomes, 
da GOP/OPS; Cláudio 
Adolpho Ramos Leite, da 
GOP/OPS; e Sussumu 
Carlos Takamori, da GOP/
OPS consagraram-se vice-
campeões mundiais na prova 
de revezamento 4x50 metros 
livres dos Jogos Mundiais 
dos Trabalhadores, que 
aconteceu na Estônia, de 01 
a 08 de julho.

O AS Ramiro ainda levou ouro nos 50 metros 
livres; no revezamento 4x100 metros livres e 4x100 
metros medley, além do bronze nos 50 metros do 
estilo borboleta e nos 50 metros do estilo peito!

Os Jogos Mundiais dos Trabalhadores 

faz parte do Calendário da 
Confederação Esportiva 
Internacional do Trabalho 
(CSIT) e teve a participação de 
três mil trabalhadores-atletas de 
22 países, em 12 modalidades.

Para participar dos Jogos 
Mundiais, os atletas metroviários 
também se classifi caram como 
os melhores dos Jogos Nacionais 
do SESI. 

Parabéns pelas vitórias dos 
companheiros metroviários 
atletas, que também 

representam mais um motivo de orgulho da 
categoria metroviária, tão bem representada 
internacionalmente! 

Que estas vitórias sirvam, igualmente, 
como um estímulo para que mais metroviários 
pratiquem esportes.

Uma das unidades do Sesc em Itaquera proporciona lazer e diversão     

Metroviários campeões dos Jogos Mundiais dos 
Trabalhadores, que aconteceu na Estônia  
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São Paulo precisa de metrô. 
A mobilização continua! 

Com o fracasso da primeira concorrência para 
a construção do monotrilho de Vila Prudente 

a Cidade Tiradentes em junho de 2010, a 
Cia. do Metropolitano reabriu o referido 

processo de licitação no dia 14/08. Os valores 
e prazos para conclusão do projeto fazem a 

diferença nesta nova licitação, já que agora o 
monotrilho será R$ 277 milhões mais caro, e 

fi cará pronto três anos mais tarde

Embora tenham que pagar 
muito mais caro por um 
projeto que não vai atender a 

demanda de usuários da região de 
Vila Prudente a Cidade Tiradentes, 
parece que a Cia. e governo estadual 
não vão desistir de substituir o 
metrô por monotrilho naquela 
região, que é uma das mais 
populosas da cidade. 

Na primeira tentativa, 
a “melhor” proposta para a 
construção do monotrilho teve valor 
43% superior ao teto estabelecido 
pelo Metrô. O consórcio pediu R$ 
2,99 bilhões pela obra, e o limite 
fi xado pelo Metrô era de R$ 2,09. 
Com isso, a empresa viu-se obrigada 
a desclassifi car as propostas e 
fracassar a referida concorrência.

Agora, portanto, empresa 
e governo estadual fi zeram 
signifi cativas alterações no edital 
para viabilizar a construção do 
monotrilho. Além de elevar o valor 
para R$ 2,375 bilhões e de estender 
o prazo para o início da operação 
do monotrilho de setembro de 2012 
para julho de 2015, facilitaram a 
forma de pagamento, de modo que 
as empresas recebam primeiro para 
poder pagar.

Também excluíram do edital 
a instalação de escadas rolantes e 
elevadores, que “serão contratados 
quando as estações estiverem em 
construção”, o que “desonera a 
proposta que será apresentada”.

Despropósito
Com tantos esforços para 

viabilizar o monotrilho em São 
Paulo, os governos precisam levar 
em consideração que a demanda da 
região de Vila Prudente a Cidade 
Tiradentes é de mais de 600 mil 

passageiros por dia, o que deverá 
impor um carregamento de 48 
mil passageiros/hora/sentido 
(p/h/s) ao monotrilho, no horário 
de pico, sendo que este modal 
tem capacidade para transportar 
aproximadamente 18 mil usuários 
hora/sentido.

A construção de metrô nesta 
região seria infi nitamente mais 
proveitosa, pois daria à população 
a possibilidade de ser efetivamente 
atendida por um sistema de 
transporte rápido, mais confortável 
e seguro! 

Além disso, o próprio metrô 
pagaria os seus custos, a partir do 
esvaziamento da Linha 3 – Vermelha, 
da redução da prioridade de outros 
tipos de transporte, como os 
ônibus, da diminuição da emissão 
de poluentes e da ocorrência de 
acidentes de trânsito.

Com o monotrilho a situação é 
oposta! Antes mesmo de fi car pronto, 
o projeto vai estar defasado, porque 
a demanda de passageiros já vai ter 
aumentado, e será preciso direcionar 
novos investimentos para atendê-la.

Monotrilho na zona sul
A população dos bairros da 

zona sul também está mobilizada 
para combater o monotrilho! Os 
moradores de regiões nobres, como 
o Morumbi, acrescentam ao projeto 
as desvantagens da desvalorização 
da área e degradação do meio 
ambiente, tendo como exemplo a 
construção do minhocão, na região 
central da cidade.

Assim como na zona leste, os 
cidadãos defendem a construção 
de metrô, e não do monotrilho, e 
prometem pressionar para ter seu 
objetivo atendido!

Audiência vai debater 
projetos de monotrilho

Está marcada para o dia 02/09, 
quinta-feira, a realização de 

uma audiência pública que deverá 
contar com a participação de 
representantes das secretarias 
municipal e estadual do 
Transporte, e do Verde e do Meio 
Ambiente.

O objetivo é que os 
representantes destes órgãos 

esclareçam a população sobre os 
projetos do monotrilho e os seus 
impactos ambientais, urbanísticos 
e de vizinhança.

Os metroviários estão 
convidados para participar 
desta atividade junto com o 
Sindicato e diversas entidades dos 
movimentos sociais! São Paulo 
precisa de mais metrô!

Audiência pública 
sobre o monotrilho em 
São Paulo, dia 02/09, 
às 13h, no Auditório 
Prestes Maia da Câmara 
Municipal

Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

Seminário realizado na Câmara Municipal de São Paulo pelo 
Fórum em Defesa dos Transportes Públicos e Contra as Privatizações

O Fórum em Defesa dos 
Transportes Públicos 

e Contra as Privatizações 
acionou a Justiça para tentar 
impedir que o sistema de 
arrecadação do Metrô, CPTM 
e da SPTrans seja entregue 
para a iniciativa privada.

Para o Fórum, é preciso 
defender a qualidade 
dos serviços públicos e a 
manutenção dos postos 
de trabalho de centenas de 
trabalhadores desta área. 

Como sintetizou o presidente 
do Sindicato e da CTB, Wagner 
Gomes, “o Estado tem gente 
competente para gerir todo o 
processo e reverter o lucro deste 
negócio para o próprio Estado”. 
Não precisam os governos 
investir bilhões em blindagem 
de bilheterias e modernização 

de sistemas e equipamentos, 
para depois entregar tudo para a 
iniciativa privada.

O Fórum em Defesa do 
Transporte Público, Contra as 
Privatizações é formado pelo 
Sindicato dos Metroviários de São 
Paulo; Sindicato dos Ferroviários de 
São Paulo; Sindicato da Sorocabana 
(Sinfer); Sindicato da Central do 
Brasil; e Sindicato dos Condutores 
de São Paulo.

Privati zação do sistema
 de arrecadação

Fórum em Defesa do Transporte Público e Contra 
as Privatizações reune diversas entidades
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A  área de lazer da Linha 5 – Lilás acaba de sair do 
papel, depois de ter sido item da pauta de reivindicações 
de várias campanhas salariais consecutivas. Conforme 
informações do Metrô, falta apenas a conclusão da quadra, 
que deverá ser entregue em outubro.

Com isso, a pré-inauguração do espaço com 
churrasqueira e vestiários acontecerá no dia 03/09, sexta-
feira, às 11h.

Parabéns aos metroviários, pela conquista de mais 
este espaço para entretenimento e lazer da categoria 
metroviária!

Jornadas de trabalho excessivas
Em audiência de instrução 
e conciliação realizada no 

Tribunal Regional do Trabalho, 
em 24/08, o desembargador 

vice-presidente, Nelson Nazar, 
estabeleceu o limite de 48 
horas para que o Metrô se 

manifeste formalmente sobre 
a queixa de implantação 
de jornadas de trabalho 
excessivas na empresa. 

Campanha Salarial

Foto: Arquivo/Sindicato

Audiência pública realizada dia 24/08, no Tribunal Regional do Trabalho

O Sindicato, por sua vez, terá 
cinco dias após manifestação 
da empresa para se posicionar 

sobre as defesas e documentos 
apresentados.

Esgotados os prazos, os autos serão 
encaminhados ao Ministério Público e, 
em seguida, a desembargadora sorteada, 
Vilma Mazzei Capatto, deverá dar os 
encaminhamentos ao processo.

Conforme requerimento do 

Sindicato, encaminhado à Justiça do 
Trabalho, para instauração de dissídio 
coletivo de natureza jurídica contra o 
descumprimento do acordo coletivo 
por parte da empresa, os metroviários 
devem cumprir jornada máxima de 8 
horas diárias.

No entanto, sob o argumento de 
que é preciso fazer compensação de 
média anual, o Metrô tem praticado 
jornadas de trabalho de 8h30 e 

8h45 em diversas áreas da empresa, 
contrariando o que determina a 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e a Constituição Federal, além 
das cláusulas constantes no Acordo 
Coletivo da categoria.

O Sindicato cumprirá os prazos 
estabelecidos pela Justiça e continuará 
buscando os direitos dos metroviários e 
a implantação de jornadas condizentes 
com o que manda a Lei.

Conforme estabelecido no acordo coletivo vigente, 
o Sindicato participou de reunião com o Metrô para 
tratar do preenchimento do formulário do PPP 
(Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário), que viabiliza a 
aposentadoria especial para os metroviários.

Entre os itens abordados pelo Sindicato estão as omissões, 
insufi ciências e contradições que resultam em preenchimentos de 
PPPs diferentes para cargos, funções e períodos iguais; bem como 
as omissões, insufi ciências e contradições relacionadas às escalas de 
revezamento e aos agentes agressivos a que os metroviários estão 
submetidos, sejam eles químicos, físicos, biológicos ou ergonômicos.

Além de fazer questionamentos sobre as funções do tráfego, 
embora sejam comuns a outras áreas, foi cobrada a atualização e 
utilização de todos os dados contidos nos documentos ofi ciais da 
empresa, como PPRA, mapa de risco, PCMSO e OHSAS que, embora 
sejam insufi cientes para relatar os locais insalubres e ou periculosos, 
tornam-se indispensáveis para o melhor preenchimento das PPPs.

O Sindicato também cobrou a inclusão de todos os locais de 
trabalho que já são mencionados pelo OHSAS e os respectivos agentes 
agressivos identifi cados para estes locais.

O Sindicato aguarda respostas do Metrô sobre os referidos 
questionamentos e na próxima reunião encaminhará o estudo de 
alguns casos da Manutenção e Administração à empresa, com o 
objetivo de contribuir para o preenchimento correto das PPPs por 
parte da empresa e facilitar o reconhecimento da aposentadoria 
especial para os metroviários pelo INSS.

Área de lazer da Linha 5 sai do papel

Calendário  
Eleitoral

Publicações da Relação de 
votantes 

Até 03/09

Fim do prazo para indicação 
de mesários pela chapa

Até 03/09

Eleição 1º escrutínio 13 a 17/09

Apuração do 1º escrutínio 18/09

Proclamação do resultado da 
eleição

18/09

Fim do prazo para 
interposição de recursos

02/10

Eleição 2º escrutínio
27/09 a 
01/10

Apuração do 2º escrutínio 02/10

Eleição 3º escrutínio 13 a 18/10

Apuração do 3º escrutínio 19/10
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PPP é tema de 
reunião com o Metrô

Área de Lazer da Linha 5 em fase fi nal de construção

Foto: Arquivo/Sindicato

Treinamento do OPS
Em reunião realizada com o OPS, o Sindicato 
reivindicou melhorias nas instalações e ade-
quações para os treinamentos realizados no 
CFS, em Jabaquara. Também foram tratadas 
pendências, como o transporte do PAT até 
CFS, e vice-versa, assim como a adequação 
de horário para a realização de reciclagem 
durante o turno de trabalho dos ASs. A 
comissão formada por diretores do Sindicato 
e cipistas também debateu a possibilidade de 
ser construído um local para treinamentos na 
Linha 3 – Vermelha. O representante do OPS 
se posicionou favorável à disponibilização 
de transporte e o Sindicato já encaminhou 
correspondência ao GRH e ao GSI fazendo 
tal solicitação. Alcançado este objetivo, a 
adequação de horários se tornará possível 
e o novo local de treinamento será uma 
necessidade que já está sendo estudada para 
implantação futura. A importância dos trei-
namentos demanda melhorias constantes 
em suas realizações.

Banco do Brasil
De forma impositiva e ilegal, o Metrô 
determinou que os metroviários poderão 
procurar somente o Banco do Brasil para 
fazer empréstimos com desconto em folha 
de pagamento. Para acabar com esta prática 
abusiva, o Sindicato impetrou ação cautelar 
de suspensão de ato administrativo e aguarda 
retorno da Justiça para garantir o direito que 
os metroviários têm de escolher com qual 
instituição bancária realizarão empréstimos.

Linha 4 – Amarela
O Sindicato está lutando pelo seu direito de 
representar os metroviários que trabalham na 
Linha 4 – Amarela por meio de ação na Justiça. 
Enquanto isso, tanto os trabalhadores como 
os usuários daquela linha continuam sendo 
afetados pelas conseqüências da privatização. 
Os primeiros porque não têm respeitados 
as suas garantias enquanto metroviários, 
e os segundos porque a concessionária da 
Linha 4 se preocupa mais em lucrar do que 
com a prestação de serviços públicos. Para 
se ter uma ideia, no dia 24/08 o pequeno 
trecho recém-inaugurado sofreu um apagão 
durante quase uma hora.

Processo 294/88
No dia 20/08 foi publicado parecer sobre 
o processo 294/88, para manifestação do 
Sindicato e do Metrô a respeito dos escla-
recimentos do perito, com prazo de 10 dias 
sucessivos para cada parte se posicionar.

Edital de Convocação 
 Conforme estabelece o Estatuto Social da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas 
do Metrô de São Paulo (AAM), comunicamos 
que será realizada assembléia geral extraor-
dinária no dia 10/09, às 14h, na sede social 
localizada na rua Cel. Pedro Dias de Campos, 
1105, Vila Matilde, para decidir sobre a 
alteração do endereço da Associação para 
a Rua Cel. Pedro Dias de Campos, 1105, Vila 
Matilde, São Paulo-SP; exclusão do cargo de 
diretor assistente social; e elaboração de novo 
Estatuto Social adaptado ao novo código Civil 
Brasileiro, conforme lei n.10.406/02.

Troca I
AE Sandra, de BGD, escala 4x2x4, deseja troca 
para linha 1-azul (preferência trecho norte). 
Contato no ramal 25300.

Troca II
AE Marcelo ferreira, de GBU, escala 4x1x4x3 
G, quer troca para qualquer estação da linha 
3, trecho leste, na mesma escala. Contato nos 
ramais 36111 e 36101 ou 9942-6818.

Troca III
AE 3 Sérgio Lopes, de JQM, escala 4x2x4, 
deseja troca para trecho norte, na mesma 
escala. Contato no ramal 1500.


