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No início da semana passada, o Metrô apresentou o plano de 
carreira apenas para SGs, coordenadores e metroviários que 

ocupam cargos superiores, mantendo desinformada a maioria 
da categoria, a grande interessada no assunto! Para piorar, a 

empresa impediu a entrada dos diretores sindicais Alexandre 
Leme e Raimundo Cordeiro na apresentação realizada no CCO.

O Sindicato 
enviou 
correspondên-

cia à empresa (fac-
símile) reivindicando 
a cópia da estrutura do 
plano de carreira, com 
seu detalhamento de 
cargos e salários, bem 
como o agendamento de 
uma reunião imediata 
para debater sobre o 
assunto. A empresa 
respondeu a solicitação 
programando a reunião 
para o próximo dia 30.

O Sindicato 
pleiteia a socialização 
do conteúdo deste 
plano de carreira 
democraticamente 
com toda categoria, 
solicitando que os 
trabalhadores sejam 
ouvidos, e que sejam 
adotados critérios justos 
e objetivos para que, 
efetivamente, obtenham 
a possibilidade de 
ascensão e crescimento 
profissional em cada 
função.

Sindicato vai debater o 
plano com a Cia. dia 30

A nova gestão do 
Sindicato abriu o portão 
que dá acesso às salas da 
diretoria e administração 
do Sindicato. 

Este portão era 
fechado e o acesso 
restrito durante o 

horário comercial, 
simbolizando o 
distanciamento da 
gestão anterior com a 
base da categoria. 

Visite o Sindicato! 
Participe! O Sindicato é 
dos metroviários!

Portas abertas 
para a categoria

Plano de carreira

A nova diretoria do Sindicato tomou posse no dia 06/11, 
em uma solenidade que contou com a participação 

animada de diversos metroviários e familiares, sindicalistas, 
representantes dos movimentos sociais e parlamentares. 

Veja mais nas páginas 2 e 3.

Portão de acesso à 
diretoria e administração 

do Sindicato 

Posse da nova diretoria e confraternização
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Sindicato nas mãos 
dos metroviários!
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A posse da nova diretoria
No dia 06/11, o Sindicato estreou nova fase da representação 
da categoria em defesa dos direitos dos trabalhadores e dos 

serviços públicos. A diretoria recém-eleita em setembro, com 
53% dos votos, tomou posse em solenidade realizada na 

quadra da entidade, seguida de confraternização, com muita 
música e animação.A categoria compareceu com amigos e 

familiares, assim como representantes de diversas entidades 
dos movimentos sociais, sindical e parlamentares. Veja algumas 

fotos da cerimônia e da confraternização. Para ver mais, acesse o 
site do Sindicato (www.metroviarios.org.br).

Companheiro(a) 
metroviário(a), 

tomamos posse no dia 6 de 
novembro junto com vários 
metroviários e seus familiares, 
além de diversos sindicalistas 
que nos apoiaram nesta 

jornada. Você está convidado a vir ao Sindicato para 
conversar com a diretoria, conhecer cada secretaria e 
participar das comissões. 

O Sindicato tem como objetivo defender os 
direitos da categoria, os interesses históricos da classe 
trabalhadora e seus aliados, a luta contra a privatização, 
pelo Metrô público, estatal e de qualidade, por uma 
sociedade igualitária sem exploração e exploradores.

Trabalharemos com a população para lutar por 

mais Metrô com planejamento e investimento, represado 
durante décadas, o que resulta na superlotação do 
sistema, com os decorrentes acidentes.

Denunciaremos e estaremos juntos com os usuários 
na luta contra estas tarifas que, na prática, impedem 
uma parcela da população mais humilde a ter acesso 
ao sistema de transporte. Além disso, denunciaremos as 
irregularidades, descasos no trato da coisa pública sem 
rabo preso com nenhum governo.

Venha para o Sindicato! Procure o diretor nas áreas! 
Vamos juntos construir uma história de luta, democracia, 
transparência e camaradagem!

O Sindicato tem dono: a categoria metroviária.

Abraço a todos.

Altino
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Conclamamos os 
metroviários a encarar 
conosco os desafi os 

apresentados.

A Cia., astutamente, tem 
jogado os metroviários uns 
contra os outros diante da falta de 
perspectiva de ascensão profi ssional.

O governo estadual usa a 
empresa e seus funcionários para 
sua propaganda promocional, e 
não assume a sua responsabilidade 
enquanto gestor e subsidiário do 
transporte público e estatal, assim 
como o governo municipal e federal, 
que não investem na expansão e 
manutenção do sistema.

O próprio Instituto de 
Criminalística apontou, no começo 
deste mês, que a superlotação 
do sistema é a responsável pelo 
problema ocorrido no dia 21/09, na 
Linha 3 – Vermelha, que além de 
deixar muitos feridos, prejudicou 
250 mil pessoas – ressaltando a 
possibilidade de sua repetição.

Temos a luta contra a 
privatização e pela representação 
dos trabalhadores da Linha 4 - 
Amarela. Nosso Sindicato será 
independente do Estado, governos 
e patrões, para ter a liberdade 
de defender os interesses dos 
trabalhadores e da população sem 
rabo preso com ninguém.

Com tudo isso, encaramos o 
desafi o de fortalecer a autoconfi ança 
e organizar os metroviários. 
Afi rmamos nosso compromisso 
com a redemocratização do 
Sindicato e aformação das 
comissões sindicais de base, sendo 
que cada secretaria terá uma 
comissão de metroviários para 
colaborar com o planejamento e 
com a atuação dos diretores.

Nesse sentido, necessitamos 
e contamos com todos nessa nova 
etapa da categoria metroviária. 
O Sindicato mudou! Está de volta 
às suas mãos. Mãos à obra!

Com a palavra, presidente Altino

A nova diretoria do Sindicato recebeu 
apoio de dirigentes de sindicatos de outros 
estados, assim como de metroviários 
sindicalistas de Londres, Madri, Barcelona, 
que enviaram suas congratulações por meio 
de correspondência. 

Eis algumas entidades presentes: CSP 
– CONLUTAS, Intersindical, Fenametro, 
Unidos, Sintrajud, Andes, Sind. Metrov. 
de Recife, de PE e do RJ, MST, PSTU, 
PSOL, PCB, Sind. Judiciários Fed. de SP, 
Metalúrgicos de SJ dos Campos, Sind. 
Radialistas de SP, Sind. Trab. da USP, 
Sind. Trab. Emp. Ferroviárias de SP, Sind. 

Químicos Unif. de Campinas, Osasco, e 
Vinhedo, Sind. Trab. Saúde de Osasco, Sind. 
Trab. Ind. Químicas de SJ dos Campos, 
Sind. Trab. Públicos de Jacareí, Apeoesp, 
Oposição Sintaema, Oposição Sindical do 
Sind. Jornalistas de SP, Oposição Sindical 
dos Trab. dos Correios SP – Chapa-2, 
Movimento Negro Unifi cado, Pastoral 
Operária Metropolitana de SP, Mov. 
Trab. Cristãos, Fórum Sindical dos Trab., 
Tribunal Popular: O Estado brasileiro no 
banco dos réus, dep. fed. Ivan Valente – 
PSOL, dep. est. Carlos Giannazi – PSOL, 
Liga Operária.

Apoio do movimento sindical nacional e internacional
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A posse da nova diretoria

Esta é a diretoria do nosso
Sindicato – 2010-2013

Fotos: Gilberto Sansão Borges e Herculano Falcão

Diretoria Executiva
 Presidente: Altino de Melo Prazeres Júnior 

 Vice-presidente: Sérgio Renato da Silva 
Magalhães (Carioca) 

 Secretário Geral: Paulo Roberto Veneziani 
Pasin 

 Secretaria de Finanças: José Carlos dos Santos 

 Sec. de Administração, Patrimônio e Pessoal: 
Messias Justino dos Santos 

 Secretaria de Imprensa e Comunicação: Ciro 
Moraes dos Santos 

 Secretaria de Formação Sindical: Ronaldo 
Campos de Oliveira (Pezão) 

 Secretaria de Assuntos Jurídicos: Antonio 
Takahashi 

 Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura: José 
Alexandre Roldan Rodrigues 

 Secretaria de Políticas Sociais: Narciso 
Fernandes Soares 

 Sec. de Assuntos da Discriminação Racial: 
Vânia Maria Gonçalves 

 Sec. de Assuntos da situação da Mulher: 
Marisa dos Santos Mendes 

 Sec. de Assuntos de Saúde e Condições de 
Trabalho: José Ivan Spinard 

 Sec. de Assuntos Sócios-Econômicos e 
Tecnológicos: Fernanda Valeska Barbosa 
Cavalcante 

 Secretaria de Organização: Raimundo Borges 
Cordeiro de Almeida Filho 

 Secretaria de Relações Intersindicais: 
Alexandre Carvalho Leme 

 Secretaria de Assuntos Previdenciários: 
Carlos Estevam Santa Cruz (Chacal)

Conselho Fiscal
Alex Adriano Alcazar Fernandes
Dagnaldo Gonçalves Pereira
Celso Trapaga Borba (Carioca)
Caio Peretti dos Santos
Cátia de Souza Gouveia

Diretoria de Base 
João Antonio Petraukas
Gilberto Sansão Borges (Sansão)
Paulo Otávio Alves de Almeida (Paulo Carioca)
Osmar Garcia
Xisto Sidnei de Carli 
Marcelo Paroche Irene
Flávio Rogério Gomes dos Santos 
Marcelo Alves de Oliveira
Luiz Fernando Assis Correa (Luisão)
Elivio Simonetti Júnior 
Rodrigo Armando da Silva (Puff )
André Soares Inocêncio
Viviane Ricarda Veiga
Adelson Abrahão Garcia Lemos
Liduína Dantes Fernandes Silva
Elisabete de Moraes Macedo 
Lúcio Cesar de Mattos Serrano
Letícia Prado Ventura
Antônio Celso Fogaça 
Alisson Kameya
Solange Aparecida Moreno de Oliveira Chaves
Ricardo Borges dos Santos
Ricardo Pinto da Silva
Rafael Borguin Eustáquio 
Valdivino Gomes de Castro
Adilson Rabello de Sousa
Margarete Geralda Arantes 
André Renato Antunes Saraiva 
Sebastião Aparecido Marques da Silva (Cidão)
Rafael Nydan da Cruz 
Antônio Carlos Freire Antunes
Maridalva Mendonça de Oliveira 
Leonardo Pereira dos Santos 
Maria do Carmo de Oliveira Andrade 
João Otero

Suplentes 
Luiz Correa Filho
Richard de Souza Amoedo
Laerte Correa de Miranda
José Antonio Aníbal
Roberto Soares de Campos (Véio)



Saúde e 

condições de trabalho
A reunião da Secretaria de 

Assuntos de Saúde e Condi-
ções de Trabalho, com Spinard, 
vai ser no dia 19/11, sexta-feira, 
às 15h, no Sindicato.

Todos os metroviários estão convidados 
para participar, especialmente os cipistas e vice-
-presidentes das Cipas de todas as áreas da empresa.

Esta conversa será determinante para que 
toda a categoria tenha respeitado seu direito de 
trabalhar em um ambiente saudável, com condições 

adequadas. Participe!
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A mudança do fornecedor do 
vale-refeição para a categoria já foi 
confi rmada pela Cia. Segundo nota 
divulgada no Metrô Click, a partir de 
dezembro o VR da Sodexo não será mais 
fornecido, e, conforme informações 
extra-ofi ciais, a próxima bandeira será a 
Planvale.

Ocorre que, atualmente, este 
cartão tem poucos estabelecimentos 
conveniados, dificultando sua 
utilização. Conforme relatos dos 
funcionários da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET), que o 
receberam recentemente, há muitas 

dificuldades para fazer suas 
refeições. 

É o caso da agente de trânsito C. 
P. (nome abreviado para resguardá-
la). “No centro ainda dá para comer 
com o VR da Planvale, mas nos 
bairros é muito difícil! Se quiser levar 
meus fi lhos ao McDonald’s, não tenho 
opção. Eles não aceitam o Planvale!”, 
lamenta a CET.

O Sindicato exige da empresa 
medidas necessárias para assegurar 
a fácil utilização do VR fornecido à 
categoria, evitando estas difi culdades 
aos metroviários e seus familiares.

Participe das comissões 
do Sindicato!

Atenção metroviários!

Um dos principais 
compromissos 
da nova 

gestão do Sindicato é 
possibilitar e efetivar a 
participação da categoria 
no funcionamento da 
entidade. Por isso, serão 
formadas comissões 
de metroviários das 
diversas áreas da 
empresa, para contribuir 
com o planejamento 
e gerenciamento de 
todas as secretarias do 
Sindicato. Fique atento 
às datas das reuniões e 
colabore com a comissão 
com a qual você mais se 
identifi ca!

Mudança pode piorar

Funcionários da CET: difi culdades para 
encontrar estabelecimentos conveniados

Foto: Ciro Moraes/Sindicato

Sindicato multimídia
O planejamento e a organização da cate-
goria dependem muito da comunicação. 
O Sindicato incentivará os metroviários 
a acessar o site da entidade, que está 
sempre com informações que lhes dizem 
respeito. Mantenha-se informado! Siga-
-nos no Twitter! Cadastre-se para receber 
os boletins eletrônicos com notícias da 
categoria, do Metrô, sobre o mundo 
do trabalho, esportes, lazer e cultura!  
Acesse: www.metroviarios.org.br!

Consciência negra
No dia 20 de novembro será comemorado 
o Dia da Consciência Negra, e para celebrar 
esta data o Sindicato vai realizar, junto com 
outras entidades, uma aula pública sobre o 
tema no dia 19/11, sexta-feira, às 17h, na 
estação Sé. Participe!

Colônia de férias
No fi nal de ano, a procura pelos aparta-
mentos da colônia de férias em Caragua é 
maior que o número de vagas disponíveis. 
Para que todos tenham chances iguais, 
tradicionalmente, o Sindicato realiza sorteio. 
O prazo para inscrição é dia 18/11, na secre-
taria de Esportes, Lazer e Cultura. O sorteio 
acontecerá em 19/11, às 18h, no Sindicato. 
Mais informações, fone 2095-3607.

Sipat
A Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho (Sipat) acontecerá de 
22 a 30/11 em todas as áreas da empresa. 
Veja o cronograma de atividades em sua 
área. Participe! 

Repúdio
O médico do PIT, dr. José Dias, difi culta ao 
máximo o fornecimento das guias necessá-
rias para tratamento dos metroviários que 
sofrem acidentes de trabalho. O Sindicato 
reivindica que a empresa corrija esta postura 
para que a categoria seja atendida pronta-
mente, e tenha seus direitos respeitados.

Truco em trio
O Sindicato vai promover mais um campeo-
nato de truco em trio no dia 11/12, sábado, 
a partir das 10h, na lanchonete da entidade. 
As inscrições devem ser feitas de 16/11 a 
05/12, na secretaria de Esportes, Lazer e 
Cultura. Cada trio deverá ter ao menos um 
metroviário sindicalizado. Haverá troféus 
para os três primeiros classifi cados. Participe 
com seus amigos e familiares!

Baile de Nostalgia 
A família João Reis vai realizar o tradicional 
Baile da Nostalgia no dia 27/11, sábado, 
tendo como tema a “Noite da Beleza Negra”. 
Os DJs J.Reis e Pinho vão animar a balada 
com sons dos anos 60, 70 e 80, das 21h às 5h. 
Haverá transporte para ida e volta, a partir 
do metrô Penha até o local da festa: Gigante 
Golden House (antigo Big House), ao lado do 
Motel Alibi - Av. Condessa Elisabeth Robiano, 
2100, Penha. Metroviários pagarão meia 
entrada. Mais informações, ligue 2746-3224 
/ 7210-3185 (vivo) / 9306-2411 (claro).

Festival de Karaokê
O I Festival de Karaokê dos Metroviários vai 
acontecer no dia 26/11, sexta-feira, a partir 
das 19h, na Rua Serra de Bragança, 544. 
Haverá gravação de DVD artístico ao vivo. 
Participe com os amigos e familiares! Mais 
informações, 3794-2083, com Patrícia; ou 
ramal 15515, PSS, com Maria Silva.

Classifi cados no site
Com a publicação de mais uma edição 
especial do Plataforma, não foi possível 
manter a seção dos Classifi cados. Mas a 
divulgação dos anúncios está garantida 
no site do Sindicato. Acesse: www.me-
troviarios.org.br

Esporte, Cultura e 

Lazer
A reunião para elaborar a gestão 

da secretaria de Esporte, Cultura e 
Lazer do Sindicato vai acontecer 
no dia 03/12, sexta-feira, às 18h, no 
Sindicato, com Roldan.

 Todos os interessados nas ativi-
dades esportivas e culturais, como de música e teatro, 
estão convidados para participar.

Vamos dinamizar as atividades esportivas, cultu-
rais e de lazer para a categoria, sua família e amigos! 
Contribua com suas ideias!

Mais informações pelo telefone 2095-3607/3625.

Vale-Refeição

Faça aqui seu Seguro! 
Descontos especiais 
para metroviários, 
cônjuges, pais e fi lhos.

 Automóvel  
Residência  Vida  Aluguel  Empresa  

Condomínio 
 Consórcio de Imóvel/Automóvel

Trabalhamos com as melhores seguradoras.
Faça seu seguro! Ligue agora e faça já o seu!

Fones: 2095-3624/3630/ 4305-3031/
2914-0315  Fax: 2387-3132

Cotação: cotacao@fridonseguros.com.br  
Acesse: www.fridonseguros.com.br

Seguro no Sindicato! 
Uma parceria no trilho certo!Homenagem 

póstuma
No dia 04/11, faleceu 

em Belo Horizonte, víti ma 
de atropelamento no páti o 
de manobras daquele 
Metrô, Marti nho Domingos, 
militante do PSTU e da 
Conlutas, também dirigente 
da Fenametro, e que 
seria empossado como diretor do sindicato dos 
metroviários de BH, dias após o acidente.

Reconhecendo a importância deste lutador 
em defesa dos direitos dos trabalhadores, a nova 
diretoria deste Sindicato prestou-lhe homenagem 
no evento da posse, registrando também o seu 
protesto contra as péssimas condições de trabalho 
dos colegas metroviários de BH, o que contribuiu 
decisivamente com o trágico acidente.

Homenagem 

Martinho Domingos 
Valente Alberte, dirigente 

da Fenametro-BH


