
O governador tucano quer entregar os 8,4 Km da Linha 5 – Lilás, 
inaugurada em 2002 do Capão Redondo ao Largo 13, transportando 
116 mil usuários por dia, para as mãos de seus amigos empresários
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Alckmin quer privatizar a Linha 5 

Linha 5 ameaçada!

Data Hora Área Local

15/02
10h PIT na Praça

7h30 EPB DIU + L3 no Relógio

23h30 EPB NOT + L3 no Relógio

16/02

7h30 REP + BFU  em REP

10h PAT na Rampa

23h30 PIT NOT no VPL Bloco C

23h30 PSO na base PSO

23h30 PCR no Bloco A

17/02

8h PCR no Bloco A

10h45 Metrô I na Portaria

22h30 LUZ (Fazendinha 
REP /TUC)

na Luz

23h30 PAT NOT no VPN Bloco D

18/02 8h PSO na base PSO

10h45 Cidade II na Portaria

22/02 10h45 CCO na Portaria

Calendário de setoriais

Privatização é a causa da 
morte do engenheiro da L 4

O Sindicato lançou uma nota 
sobre a morte do engº Ricardo 
Gomes Martins, eletrocutado com 
22 mil volts na subestação da futura 
Estação Fradique Coutinho, na 
madrugada do dia 01/02 (na íntegra 
no site).

A Parceria Público-Privada da 
Linha 4 – Amarela foi a primeira a 

ser assinada no país com a triste 
história de 9 mortes, 4 feridos, 
14 incidentes, repetidos atrasos, 
investigação na Polícia Federal e 
gastos passando por R$ 2,4 bilhões 
de reais, segundo divulgado na 
imprensa. 

Conheça a nota do acidente. 
Acesse: www.metroviarios.org.br

Edição dedicada ao trabalhador engenheiro Ricardo e as demais vítimas da privatização da Linha 4 – Amarela.
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Carta Aberta à população 
contra a privatização, 
contra terceirização e 
aumento das tarifas 

será entregue segunda-
feira, 14/02, em diversas 

estações do Metrô e 
CPTM.

De acordo com o secretário de 
Transportes Metropolitanos, 
Jurandir Fernandes, a 

privatização da Linha 5 será feita 
através da concessão para o setor 
privado via Parceria Público Privada 
incluindo a intenção de ampliação do 
prazo inicial de concessão da Linha 
4 – Amarela para além dos 30 anos 
iniciais, para o deleite dos empresários 
nacionais e internacionais.

Todos os metroviários, 
notadamente os trabalhadores da L 
5 – Lilás, estão em pé de guerra contra 
a privatização/entrega do patrimônio 
público proposta pelo governo tucano.

O Sindicato organiza uma grande 
campanha para esclarecer a população 
da necessidade em defesa do Metrô 

Público, Estatal e de Qualidade. 
Conheça a íntegra da 

nota do Sindicato contra a 
privatização da Linha 5. Acesse: 
www.metroviarios.org.br



PPP: omitiram o “P” 
da Precarização

Sob uma 
enxurrada 
de ações 
irrespon-
sáveis, 
de uma 
presidên-
cia do 
Metrô 

mal intencionada, estamos nós, 
metroviários, descontentes, 
insatisfeitos com a situação, 
mais nunca desmotivados para 
a luta.

Luta por nossos direitos.

Luta por um metrô 100% 
estatal e de qualidade.

Luta para resgatar a luta.

Luta por dignidade.

Dignidade, que 
nossos governantes não 
demonstram ter.

Dignidade esta, que ao 
longo do tempo, a máquina 
governista do capitalismo faz 
questão de massacrar, junto 
aos nossos direitos.

Em meio a este disparate, 
está o usuário, que depende 

do transporte público para se 
deslocar ao trabalho, à escola, 
ao lazer.

Usuário este, que não é 
respeitado e que é obrigado 
a submeter-se a tarifas 
exorbitantes, por serviços, 
muitas vezes, de baixa 
qualidade.

Graças ao “jogo de 
interesses”, ao “toma lá, dá 
cá”, ao banho de licitações, 
de resultados, no mínimo, 
duvidosos. Que na verdade 
fazem parte de um plano para 
futuras privatizações.

Onde o cidadão fi ca 
vendido, frente à tamanha 
“bandalheira”, deixando o 
trabalhador ao “Deus dará”.

Não permita que 
humilhem nossa classe, 
empurrando “goela a baixo” 
este plano FIM de carreira, 
que rouba nossa identidade 
e nos priva de crescimento 
profi ssional.

Não permita que passem 
por cima do nosso Acordo 

Coletivo, subestimando nossa 
inteligência e retirando nossos 
benefícios.

O Sindicato dos 
Metroviários não pára, e não 
cessará esforços para mudar 
esta realidade.

E você companheiro, faça 
sua parte!

Não espere que seus 
companheiros façam aquilo 
que você não faz!

Colabore!

Participe das setoriais, das 
assembleias e dos protestos!

Seja um ativista, mostre 
sua indignação!

Só assim conquistaremos 
aquilo que nos é de direito, doa 
a quem doer!

Lembre-se: não há vitória 
sem luta!

Força, trabalho, unidade e 
luta. Sempre!

Flávio Rogério Gomes dos 
Santos é diretor de base do 

Pátio Itaquera.
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Faça sua parte!
Foi contabilizada mais uma 

vítima da negligência no 
trato com as coisas públicas. 
Na madrugada do dia 01/02, o 
engenheiro Ricardo Martins, 
funcionário terceirizado da 
privatizada L 4 – Amarela, 
morreu eletrocutado durante 
o trabalho de manutenção na 
estação Fradique Coutinho, 
onde atuava em condições 
inadequadas e sob a pressão 
dos prazos, já revistos 8 vezes. 

As PPPs são marcadas 
pela entrega do dinheiro 
público em benefício do 
setor privado, gerando a 
precarização das condições 
de segurança e as relações 
com os trabalhadores, cujo 
objetivo é garantir o lucro fácil 
dos parceiros privados dos 
governos, durante décadas.

O engenheiro Ricardo 
soma-se às demais vítimas 
daquela obra, que já 
contabilizam 9 mortes e 14 
incidentes, cujas famílias 
sequer viram o indiciamento 
criminal dos seus algozes, 
mentores das irresponsáveis 
medidas que culminaram nas 
fatalidades.

Não obstante da 
omissão em assumir o papel 
de provedor do direito de 
transportes à população, o 
governo estadual ameaça não 
só o emprego da categoria, 
como a qualidade e segurança 
dos transportes públicos, 
ao divulgar sua intenção de 
conceder a L 5 – Lilás através 
das PPPs como incentivo à 
iniciativa privada.

Na contra-mão, Kassab 
quer mais carros

Além das recentes 
declarações catastrófi cas do 
governador e do secretário dos 
transportes metropolitanos 
ameaçando ceder a Linha 
5 Lilás, o prefeito Gilberto 
Kassab defende a proliferação 
de vias expressas para dar 
vazão ao caótico trânsito da 
capital.

É a lógica de privilegiar, 
incentivar, o transporte 
individual em detrimento do 
transporte público, indo na 
contramão da maioria dos 
especialistas em transporte 
das grandes metrópoles, 
que defendem a necessidade 
da ampliação do sistema 
de transporte público, 
principalmente o Metrô.

Essa é uma batalha 
coletiva dos metroviários junto 
à população que vive, estuda, 
trabalha, passeia e se desloca 
na cidade, dependente dos 
transportes públicos e carentes 
de uma atmosfera mais limpa.

Essa é uma luta não 
só do Sindicato e categoria 
metroviária. É uma luta de 
todos nós!

Árabes vão as ruas pelo 
direito à liberdade e emprego

Em 17 de Dezembro, em Sidi Bouzid, 
Tunisia, Mohamed Bouazizi, de 26 anos, 
formado em informática, desempregado, foi 
proibido novamente de vender frutas quando, 
revoltado, ateou gasolina ao corpo e imolou-se 
em frente Câmara Municipal da cidade. 

Em 14 de Janeiro, menos de um mês 
depois, o ditador Ben Ali, 23 anos governando 
o país, fugiu para a Arábia Saudita, derrubado 
pela onda de revolta da população.

Na Argélia, Iêmen, Mauritânia, Jordânia, 
Omã e Egito, explodem manifestações contra 
o preço dos alimentos, ditadura e desemprego.

No Egito, milhões desafi am o toque de 
recolher, exigindo o fi m da ditadura Mubarak, 
30 anos servindo a exploração colonial norte-
americana na região.

Em São Paulo, no último dia 4, membros 
da direção do Sindicato, solidários à liberdade 

e a melhoria das condições dos povos 
tiranizados do norte da África e Oriente 
Médio, participaram de ato exigindo a saída 
do ditador Mubarak.

Acima: ato, no centro de São 
Paulo, exigindo a saída de 

Mubarak, do Egito. Ao lado: 
homenagem a Mohamed 

Bouazizi que ateou fogo ao corpo 
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Inglês no Sindicato
Conversation at once (Fale já). Reading 
(leitura). Writing (escrita). Grammar O.T. 
(gramática simplifi cada).Só 4 estágios. Aulas 
sextas-feiras, das 11h15 as 17h15. Curso em 
fevereiro e março. Ligue: Profº Smith, fone: 
9208-9170 ou no Sindicato, fone: 2095-3600.

Sobrado na Praia Grande
Vila Caiçara. A uma quadra da praia. 13m x 
20m. 3 dorm.  (1 suíte), sala de estar e jantar, 
churrasqueira, fogão à lenha, lavanderia,quintal 
nos fundos, garagem para + 6 carros e portões 
em alumínio. Andar superior: ampla sala, WC, 
sacada R$ 245 mil. Aceito imóvel de menor 
valor no litoral Sul ou em São Paulo, carro ou 
proposta. Alugo para fi  nais de semana ou 
temporada. Tratar com Manoel ou Silvana, 
fones: 9929-7091.

Casa na Praia Grande 
Vende-se casa térrea na Praia Grande, Ci-
dade Ocian com 3 cômodos amplos e mais 
um dormitório com banheiro nos fundos, 
Terreno amplo, 10m x 30m, quintal para 8 
carros com churrasqueira em área coberta. 
R$ 80mil, Aceita-se permuta por imóvel em 
São Paulo, chácara ou terreno na região. Tratar 
com Claudinei, fone: 7989-1224.

Vendo Apartamento
Apartamento em Guarulhos. Ótima Loca-
lização: Al. Yaya com T. Penteado. Área útil: 
59,82 m². Condomínio: R$ 130,00. 2 dorm. 
grandes,sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço. R$ 120 mil. Aceita-se CEF. Tratar com 
Edison, fone: 8577-6408.

Banca de jornal e revista do Zaca
Localizada ao lado do Habbib’s do Jabaquara, 
Temos recarga de celular. Encomendas falar 
com Zaca, fones: 2819-6002/9554-0148.

Limpe seu nome
Cancelamento de protesto, cheques devol-
vidos, negociação de dividas, declaração e 
renda, SPC e Serasa, certidoes em geral. Tratar 
com Pedro, fone 2601-0494.

Seguros
Brinde para Metroviário que fechar conosco. 
Tecnovipcar – ofi cina credenciada Porto 
Seguro. Av Miguel Stéfano, 1936. Contatos, 
Nextel: 9464 ou fones: 77349947/5058-8849.

Casa na praia/Itanhaém
Vendo no Jardim S. Fernando, Itanhaém, 300 
m de terreno, 180 m de construção, 4 vagas 
cobertas, 8 descobertas, murada, pé direito 
alto, bem arejada, dependências grandes. 1 
suíte, 2 dorm., sala, coz., 2 WC. Negócio. R$ 95 
mil. Tratar com Neto, fones: 7850-2460/9342-
3969/7375-4640.

Fox Trend 
Vendo com A.C., D.H. e pacote Trend 2009. 30 
mil km. Bancos em estado de zero km, pre-
servados com capas, rodas 15”, faróis duplos, 
vidro elétrico nas 4 portas, travas, limpador 
traseiro, desembaçador, etc. Motor 1.0 VHT. R$ 
32 mil ou R$ 20 mil + 18 x R$ 587,00. Tratar 
com Neto, fones: 7888-5636/3562-7633.

Venda de imóveis
Apartamentos na Penha, Guaiaúna, 2 dorm./
suíte, 53 m², R$ 180 mil e 3 dorm./suíte de 
66 m². R$ 220 mil. Tratar com Lourival, fones: 
2293-0750/2293-0755/9889-7355.

Yamaha Fazer YS 250
Vendo, preta, ano 06/07. Lindona. Inspeção 
OK. Documentos OK. Tratar com William, 
fone: 8040-1472.

Festa e Eventos
Casamentos, aniversários, confraternizações 
de empresas, etc. Equipamentos profi  ssio-
nais 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

Temporada
Alugo apartamento em frente  ao mar na 
Vila Tupy, Praia Grande, com 2 dormitórios. 
Tratar com Waltinho, 2304-3617/9393-6193.

Metroviário aposentado
Ofereço-me para fazer pequenos fretes ou 
viagens com o meu carro ou com o carro da 
pessoa, que não goste ou não possa dirigir. 
Tratar com Osmar Aparecido, fone: 8819-
3638/2791-3035.

Peugeot 206 Soleil
Vendo, ano 2001, 1.0, 16v, 4 portas, com-
pleto, preto, 83 mil km. Ótimo estado de 
conservação. R$ 15.200,00. Tratar com Fábio 
Tadeu, fones: telefone: 2254-6333/8521-
6430/9599-2014.

Sobrado/metrô Jabaquara
Vendo sobrado a 5min. do metrô Jabaquara. 
R$ 286 mil. 2dom., 2 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Armários embutidos e bom 
acabamento. Tratar com Daniel Garcia, fone:
3774-5057.7.

Itanhaém
Sobrado alugo para temporada, fi nais de 
semanas e feriados. Acomodações para até 10 
pessoas. 200 metros da praia. 2 quartos sen-
do um com suíte, churrasqueria e garagem 
coberta, comércio próximo. Tratar com Sérgio 
Abdalla, fones: 2947-6729/9504-8683/2228-
4986/9736-9789.

São Vicente
Alugo apartamento para fi nais de semana 
e feriados. Em frente a praia. Um dormitório, 
uma vaga. Tratar com a Vera Silveira, fones: 
9161-9776/3256-7412.

Quem 
acha que 
sentimentos 
antagônicos 
jamais se 
misturam 
está 
enganado; 
mais do 

que nunca sinto um misto 
de pesar e alegria em meu 
coração. Pesar e tristeza por 
ter de deixar a diretoria do 
Sindicato ainda em início de 
renovação, de renascimento e 
junção de forças, semente que 
vai brotar.

Digo isto, porque em 
poucos anos de Metrô somente 

agora sinto fi rmeza e crença 
em mudança e luta, por justiça 
e igualdade, tanto creio que 
me engajei aos companheiros 
e quis fazer parte dessa nova 
diretoria.

Espero com toda a força 
que a esperança em um futuro 
melhor jamais falhe em vossos 
corações e que continuem 
acreditando que a luta pelo 
bem comum sempre vale a 
pena e que, mesmo distante, 
haverá sempre dentro de 
mim um desejo imperioso de 
que o Sindicato alcance seus 
objetivos e jamais deixe de 
lutar pelos direitos de toda a 
categoria assim como contra a 

opressão e a desigualdade para 
com o trabalhador.

Mas a vida é feita de 
mudanças e é preciso sempre 
olhar para frente e, por mais 
medo que tenhamos, mudar 
é necessário. Deixo o Metrô, 
bem como a diretoria do 
Sindicato, para alçar um vôo 
maior e é na conquista de 
um emprego novo que reside 
minha alegria.

Deixo um abraço a 
todos vocês, companheiros 
metroviários, e agradeço a 
confi ança que depositaram em 
mim.

Viviane Veiga é ex-diretora 
de base do CCV/PPQ 

Agradecimento à categoria
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No dia 20/01 os metroviários � zeram sua primeira manifestação pública, deste 
ano, para reivindicar o seu direito por um Plano de Carreira que lhes ofereça 

possibilidade de valorização, desenvolvimento e ascensão pro� ssional 

Vamos conquistar o Plano que nos atenda!
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A primeira manifestação de 2011 
aconteceu em frente ao Edifício 
Cidade II, onde está localizada a 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos, 
e demonstrou grande disposição de 
organização e luta dos metroviários.

A categoria reivindica a suspensão 
do Plano que está sendo imposto pela 
empresa e a implantação de um modelo 
que estabeleça igualdade aos salários dos 
empregados que fazem o mesmo trabalho; 
e que considere o tempo de serviço de cada 
um, quando for avaliada a possibilidade de 
promoção e atualização salarial.

Os metroviários também reivindicam 
que não haja limitação fi nanceira para as 
movimentações; e que a Cia. estabeleça 
métodos claros e objetivos para a 
movimentação dos trabalhadores, com a 
realização de seleções práticas e teóricas. É 
injusto e incorreto deixar que as promoções 
dos metroviários fi quem apenas a critério 
das chefi as.

Conforme deliberação da assembléia 
realizada no dia 03/02, foi realizada uma 
mobilização no dia 08/02,  com o objetivo 
de pressionar a empresa a atender a 
reivindicação da categoria.

Fique atento e participe!

Cenas do ato pela 
suspensão do Plano 

de Carreira realizado 
em frente a Secretaria 

de Transportes 
Metropolitano, no Edifício 

Cidade II, no dia 20/01 

Fotos: Marcela F. Oliveira e Sansão/Sindicato
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Vamos conquistar o Plano que nos atenda!
Mobilização

Dia de Mobilização pela suspensão 

do Plano (fi m) de Carreira
Na  te r ç a - fe i ra  0 8 / 0 2 , o s 

metroviários usaram adesivos pela 

suspensão do Plano (fi m) de Carreira. 

Neste dia ocorreu uma Mesa Redonda 

na SRTE (Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego – Ministério 

do Trabalho, antiga DRT de São Paulo) 

entre Sindicato e o Metrô.
O Sindicato exigiu a suspensão 

do Plano (fi m) de Carreira e uma  apre-

sentação detalhada (cargos, carreiras, 

faixas salariais, critérios de promoção, 

avaliação e declaração da natureza 

jurídica) do plano.
O Metrô se comprometeu a apre-

sentar todas as informações dia 18 de 

fevereiro próximo. A SRTE agendou 

nova mesa redonda dia 24/02.

As metroviárias e metroviários 

estão de parabéns pelo engaja-

mento na campanha, aderindo ao 

adesivo no dia programado para a 

mobilização.
Mantemo-nos em Estado de 

Alerta na luta contra o plano imposto 

pela Cia.

Adesivo da Campanha

Reunião na SRTE, dia 08/02, pela suspensão do Plano da Cia.

Foto: Arquivo/Sindicato
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Campanha de donativos para 
as vítimas das enchentes

Após 20 anos, enfi m o Habite-se!

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em
Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São 
Paulo. R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP 03309-000 - Fone: 2095-3600 

- Fax: 2098-3233 – Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br Presidente: Altino de Melo 
Prazeres Júnior. Diretor Responsável: Ciro Moraes dos Santos. Projeto Gráfico e Editoração: Maria 
Figaro. MTb 25.888-SP. Fo tolito e Impressão: LWC Editora. Tiragem: 7 mil exemplares. 

Após 20 anos, várias 
intimações e autuações, 
fi nalmente, a categoria pode 
afi rmar que a sede da entidade 
obteve pela 1ª vez, o Habite-se 
(fac-simile ao lado) após sua 
publicação no Diário Ofi cial 
da Cidade de São Paulo, do dia 
9 de Fevereiro de 2011, edição nº 25.

Continua a tramitação para, em 
breve, fi nalmente conquistarmos a 
Licença de Funcionamento. 

É o Sindicato resolvendo o 
passado, seguindo em frente, nas mãos 
dos metroviários!

Problemas/soluções para TAT
Em reunião realizada no dia 21/01, diversos problemas da 
estação Tatuapé foram debatidos entre o Sindicato, AEs, OEs, 
SLOs e SG daquele local de trabalho. O SGO se comprometeu, 
junto à supervisão, a corrigir e melhorar o entendimento com 
os funcionários; e ficou de dar resposta sobre o aumento do 
quadro de funcionários, não remanejamento para GBU/BFU 
e mais um metroviário na escala base à noite. Também serão 
encaminhadas reivindicações relacionadas aos funcionários 
do OPS, à ventilação e instalação do ar condicionado nas 
bilheterias e SSO; rodízio na bilheteria/fluxo; ocorrências de 
ponto; limpeza; etc. Outra deliberação é que a cada dois meses 
dois metroviários do turno manhã e tarde se reunirão com o 
SGO para tratar sobre as pendências da estação.

Micro-ônibus PIT
Participe da setorial do dia 15/02 para encontrarmos a melhor 
proposta dos trabalhadores para o problema de transporte 
dos metroviários do PIT.

Mobilização em São Judas
As obras realizadas na estação têm causado desconforto aos 
funcionários e usuários. Por isso, os metroviários daquele 
local de trabalho procuraram o Sindicato para solucionar 
o problema. No dia 21/01, o Sindicato, a CIPA e o SESMT se 
reuniram com a empresa e ficou acertado que as atividades que 
geram poeira devem ser realizadas à noite, e que a bilheteria 
deve ser isolada e umidificada durante/entre as etapas do 
procedimento. Parabéns aos trabalhadores pela mobilização 
e disposição para resolver os problemas junto com o Sindicato!

Mobilização em São Judas II
O barulho causado pela instalação do elevador também 
causou desconforto aos usuários e funcionários de JUD, que 
novamente procuraram o Sindicato para garantir o seu direito 
de ter condições adequadas de trabalho. Embora a empresa 
tenha feito “vistas grossas”, a orientação do Sindicato, CIPA 
e SESMT foi que, ao utilizar ferramentas que geram ruídos, 
fizessem intervalos de 20 minutos de descanso a cada hora 
trabalhada. Parabéns aos metroviários de JUD!

Vazamento em LUZ
Os metroviários de LUZ reivindicaram e o Sindicato e a CIPA 
cobraram da empresa uma solução para os vazamentos de 
água limpa e de esgoto sobre a linha de bloqueios. A Sabesp 
e a prefeitura foram acionadas e o SESMET também esteve 
no local para encaminhar providências. Mais uma vez a 
participação dos trabalhadores foi fundamental! Participe! 

Convênio com a academia no Capão
Para o trabalhador (a) a entrar e/ou manter a forma, o Sindi-
cato estabeleceu convênio com a academia Mega Total (ao 
lado do Patio Capão Redondo). Descontos de 7% a 15% para 
metroviários sindicalizados e seus dependentes.

CIPA-Obras discute acidente fatal da L 4
Com a participação dos secretários de Saúde e Jurídico do 
Sindicato (Spinardi e Takahashi respectivamente), a CIPA-Obras  
e do técnico de segurança da ALSTOM, Luciano, foi realizada 
reunião extraordinária no dia 04 de Fevereiro recente, para 
tratar do acidente fatal que vitimou o engenheiro Ricardo, 
sócio proprietário da MJL, prestador de serviço na privatizada 
L 4 – Amarela, que encostou o ombro acidentalmente num 
barramento energizado. O consórcio Via 4 impediu a entrada do 
técnico de segurança do Metrô para investigação do acidente. 
O técnico de segurança da ALSTOM afirmou que será elaborado 
um “check list” de segurança para atuação nos equipamentos 
fornecidos para a Linha 4 e recomendou ao Sindicato dos 
Metroviários que se quisesse obter mais informações deveria 
procurar o Ministério do Trabalho e Emprego que esteve no 
local realizando investigação do acidente através do fiscal 
Jean Franco.

Troca
OTMI Vera Grego, estação SCZ, turno tarde, escala L, deseja 
troca para o turno manhã em qualquer estação (escala 
4X1X4X3 ou semanal).

Classifi cados do Plataforma
O Sindicato não se responsabiliza pelos serviços e/ou bens 
anunciados no Plataforma. Qualquer transtorno ou prejuízo 
ocasionado ficará a cargo das partes envolvidas. O Sindicato 
também não recebe anúncios pelo telefone. Para publicar o seu, 
envie um e-mail, fax ou preencha o formulário disponível no 
site do Sindicato. Você também pode enviá-lo por meio de um 
diretor, ou visite nossa sede e faça seu anúncio pessoalmente.

Classifi cados II
No Plataforma 563 o anúncio “Limpe seu nome” foi pu-
blicado incorretamente. Segue a correção do mesmo anúncio 
na coluna dos “Classificados” desta edição.

Palestra “Aspectos práticos e 
cotidianos da Previdência Social”
Dia 21/02 Segunda-feira, 18h30 na sede do Sindicato

Convidamos todos os metroviários e público em geral a participar da palestra 
que abordará as principais questões sobre previdência social de interesse da 
categoria. O tema tratará sobre o direito de aposentadoria especial, PPP (Perfi l 
Profi ssiográfi co Profi ssional), tempo de contribuição, fator previdenciário 
e outras questões, havendo espaço para esclarecimento de dúvidas. A 

palestra será ministrada pelo drº  Marcus Orioni, juiz federal da 1ª vara previdenciária de São Paulo, 
livre docente e professor da Faculdade de Direito da USP, autor de diversas obras jurídicas e que, 
recentemente, julgou ação declarando inconstitucional o fator previdenciário.

OSindicato está 
recebendo doações 
de roupas, fraldas 

descartáveis, sacos de lixo, 
alimentos não perecíveis, 
produtos de limpeza e água para 
as vítimas das enchentes de São 
Paulo.

As doações de cestas 
básicas para as vítimas do Rio 
de Janeiro, serão adquiridas no 
próprio Estado, visando menor 
custo.

No dia 12/02, uma 
comissão de metroviários 
irá ao Rio, onde encontrará 
uma caravana de sindicatos 
e entidades dos movimentos 
sociais também solidárias às 
vítimas cariocas do descaso dos 
governantes, que não investem 
em  políticas públicas de 
habitação e urbanismo. 

Colabore!

Triste papel do SESMT na reunião da CIPA L 1
Na reunião ordinária da CIPA L 1 do último 

dia 08, ao ser proposto a constituição de uma 
comissão para visitar a Linha 4 – Amarela 
para obter esclarecimentos sobre o acidente 
fatal que vitimou o engenheiro Ricardo, 
o representante do SESMT e técnico 
de segurança do trabalho Roberto, 
interrompeu o encaminhamento de 
votação pelo presidente em exercício da 
CIPA (por férias do titular) e diretor do 
sindicato Adelson Garcia, alegando que a 
proposta não seria votada, ignorando suas atribuições 
legais. Determinou o término da reunião, mandando 

a bancada dos representantes da empresa 
retirarem-se.

A CIPA L 1, seguindo a NR 5 (norma 
federal regulamentadora das CIPAs), manteve 
a continuidade da reunião e diante da atitude 

desrespeitosa e agressiva do técnico do 
SESMT encaminhou ao RHT a solicitação 
de substituição do seu representante 
como assessor nas reuniões daquela 

CIPA,  ressaltando, inclusive, que em vista da 
postura do mesmo, não aceitará sua indicação 

para o acompanhamento do processo eleitoral para a 
próxima gestão.

Calendário para 
arrecadação

10/02, quinta-feira: PIT

11/02, sexta-feira: PAT

14/02, segunda-feira: ADM 
(M1 e Cidade II)

15/02, terça-feira: Linha 1 -  
JAB, SCZ, BTO e TUC

16/02, quarta-feira: Linha 2 - 
Linha 2 - PSO e CNS

17/02, quinta-feira: Linha 3 - 
ITQ, TAT, PSE e CAR

18/02, sexta-feira: Linha 5 - 
no PCR


