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Avelleda, cumpra
 Pague a periculosidade sobre o conjunto dos vencimentos
 Garanta a equiparação para quem entrou no mesmo cargo e no mesmo concurso

Periculosidade: 
procure o Jurídico 
do Sindicato

Procure o 
Departamento Jurídico 
do Sindicato para 
entrar com uma ação 
contra a companhia 

pelo pagamento correto do Adicional 
de Periculosidade. É preciso levar 
a Carteira Profi ssional, RG, CPF, 
PIS e os três holerites dos últimos 
cinco anos. Os holerites devem ser, 
preferencialmente, de forma espaçada 
(dos meses de janeiro, junho e 
dezembro, por exemplo).  

O atendimento será feito nos 
seguintes dias e horários, na sede 
do Sindicato: segunda-feira (das 9 
às 13h e das 17 às 19h), terça (das 
13h30 às 17h30), quarta (das 9 às 
13h), quinta (das 13h30 às 19h) e 
sexta (das 9 às 13h). 

Processo seletivo GOP 
Exigimos 

transparência 
e negociação
O Metrô vem adotando uma 

postura de aparente acessibilidade, 
inclusive com o programa “Duas Vias” 
onde o presidente da companhia dá a 
entender que encaminha os problemas 
apresentados pela categoria.

Porém, o informe do Processo de 
Movimentação na Carreira Operativa da 
GOP CT.GRH – 161, do dia 5 de setembro 
último, gera mais dúvidas do que 
esclarecimentos. Não fornece o número 
de vagas, nem quem pode concorrer a 
qual cargo.

Numa recomposição razoável 
de trabalhores operativos, seriam 
necessários no mínimo 20 OTM4 (CCO), 
150 OTM2 (trens), sem contar OTM2 para 
todas estações e turnos e ASs sufi cientes 
para atender os atuais 4,1 milhões de 
usuários.

O Sindicato reivindica não só 
a transparência, mas também a 
participação nos critérios de seleção, 
como também a reposição efetiva do 
quadro de trabalhadores. Também que 
todos, indistintamente (AEs, ASs, OEs 
e OTs) e democraticamente, possam 
participar do processo seletivo.

Durante a campanha 
salarial, o presidente 
do Metrô, Sergio 

Avelleda, disse que caso a nossa 
reivindicação sobre o pagamento 
do Adicional de Periculosidade 
sobre o conjunto dos vencimentos 
tivesse fundamentação jurídica, a 
empresa iria pagar dessa forma. Há 
cerca de 15 dias fi camos sabendo 
que o próprio setor jurídico da 
empresa informou à diretoria que 
nós estamos com a razão. Mas o 
Metrô continua pagando apenas 
sobre o salário-base. 

A equiparação salarial dos 
companheiros dos concursos de 
2007 e 2008 é outra questão em 
que o Metrô continua dando uma 
de desentendido. Foi mandada 
uma lista com cerca de 600 nomes 
que, no nosso entendimento, 
deveriam ser equiparados e até 
agora a empresa não respondeu 
positiva ou negativamente. 

Por isso, a assembleia do dia 
1º aprovou um plano de lutas 
para pressionar a empresa a 
cumprir com sua palavra e pagar 
o que nos deve. 

cumpra
sua palavra!

A assembléia também votou retomar a campanha 
junto à população contra as PPPs (Parcerias Público-
Privadas) que continuam com toda a força no governo 
Alckmin. Para isso irá promover um seminário e editar 
uma cartilha sobre a privatização do Metrô e retomar 
o funcionamento do Comitê em Defesa do Transporte 
Público e Estatal com os outros sindicatos.

Sindicalize-se! Juntos somos fortes!

Foto: Arquivo/Sindicato



Os motivos da pior 
avaliação do Metrô 

Há muito 
tempo a 
luta no 
campo vem 
tomando 
uma 
grande 

dimensão e tendo 
consequências bastante 
contundentes, pois desde a 
colonização portuguesa a 
questão da terra continua 
intacta, favorecendo 
meia dúzia de herdeiros, 
benefi ciados pela Lei de 
Sesmarias. A saga das 
famílias de camponeses 
pobres, que se organizaram 
para a tomada do latifúndio 
da fazenda Santa Elina 
em Corumbiara (RO) em 
1995, também faz parte 
das incontáveis lutas pela 
terra em nosso país, escrita 
com o generoso sangue dos 
camponeses, humilhados e 
barbarizados pelo aparato 
repressivo desse velho e 
podre Estado burguês/
latifundiário. 

Onze camponeses foram 
assassinados em 9 de agosto 
de 1995, dentre eles uma 
garotinha de sete anos (a 
pequena Vanessa). Mais três 
morreram em consequência 
das barbaridades sofridas, 
sete desapareceram e mais de 
duzentos fi caram com graves 
sequelas físicas e psicológicas.

Tal barbaridade teve 
a participação direta do 
latifundiário Antenor 
Duarte, que encabeçava 
um grupo de pistoleiros, 
com o aval do comando da 
polícia militar do Estado de 
Rondônia e a cumplicidade 
do então governador Valdir 
Raupp (PMDB/PT), que 
planejaram e executaram 
esse covarde massacre, 
que até hoje “não foi 
solucionado”. 

Cansadas de esperar, as 
famílias, organizadas pelo 
Codevise (Comitê de Defesa 
das Vitimas de Santa Elina), 
resolveram retomar as terras 

de Santa Elina e, desde 
25 de julho de 2010, estão 
resistindo bravamente e até 
já fi zeram o corte da terra e 
realizaram sorteio dos lotes. 
A área, antes criando mato 
e improdutiva, hoje já tem 
diversos tipos de plantio e 
várias atividades culturais e 
de lazer para o povo. 

Devemos apoiar de 
forma decisiva a luta pela 
terra, principalmente a 
batalha de Santa Elina, que 
vem sendo nesses últimos 
anos um grande exemplo 
a ser seguido por todos, 
principalmente aqueles que 
rompem com o comodismo 
e aponta que só com luta 
e determinação vamos pôr 
fim à desigualdade social e 
acabar com o latifúndio em 
nosso País.

José Ivan Spinardi é 
Agente de Estação e 

diretor de Assuntos de 
Saúde e Condições de 

Trabalho
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Para lembrar a saga 
de Santa Elina (RO)Segundo pesquisa do Datafolha 

divulgada no dia 7 de setembro, 
o Metrô apresentou o pior índice de 
aprovação desde 1997, despencando 
de 79% de bom/ótimo e 4% de ruim/
péssimo em 2004 para os atuais 47% 
e 21%, respectivamente.

A empresa atribui a queda ao 
aumento do número de usuários 
(quatro milhões, índice histórico de 
35% da população transportada na 
cidade).

Preocupa-nos a visão elitista 
que começa a ser difundida por 
“especialistas em transporte” de 
que essa situação é resultado da 
implantação do bilhete único, que 
teria tornado a tarifa muito barata. 
Primeiro, porque é uma grande 
mentira. A tarifa do metrô paulistano 
é uma das mais caras da América 
Latina. Inclusive mais cara que em 
capitais da Europa. Segundo, porque 
lança uma cortina de fumaça sobre 
o debate da questão do transporte 
público em São Paulo.

 A queda de qualidade 
está diretamente relacionada à 
desastrosa política dos governos 
estadual e federal para o transporte 
metropolitano. Conscientemente, 
estão enfraquecendo o metrô 
estatal para justifi car o avanço 
da privatização, terceirização 
e precarização do trabalho 
metroviário, que se refl ete na falta 
de contratação de mão de obra que 
é praticamente a mesma de 15 anos 
atrás. 

Obras mal planejadas, 
modernização do sistema de 
sinalização e trens novos com 
especifi cações técnicas que 
contrariam as orientações dos 
quadros da empresa. Prioridade para 
transporte individual com pesados 
investimentos em avenidas, viadutos 
e túneis.  Redução do número de 
funcionários em relação ao número 
de usuários transportados e “planos 
de carreira” que retiram direitos. 
E décadas de atraso na ampliação 
do sistema explicam a queda de 
qualidade. 

 A alegação de que falta dinheiro 
para um projeto ousado de ampliação 
do sistema é falsa. Basta lembrar o 
que se paga da dívida publica para 
sistema fi nanceiro neste País, o que se 
investiu em transporte individual e 
transferiu para a iniciativa privada na 
construção da Linha-4.

A Linha-4 – Amarela, com seus 
sucessivos adiamentos de prazo, 
aditamentos de preços e acidentes, 
muitos deles fatais, corroboram 
com o fato de que a privatização não 
signifi ca melhora na qualidade de 
serviços que a população precisa e 
merece.

Bancando 80% do investimento 
e garantindo o lucro operacional, o 
governo insiste em seus projetos de 
ampliação, monotrilho e expansão 
por meio das PPPs (Parcerias 
Público-Privadas), repassando 
dinheiro público às empresas que 
são fi nanciadoras das campanhas 
eleitorais.

 O Sindicato continuará 
conscientizando e organizando 
a categoria sobre a necessidade 
de defender o metrô público e 
estatal contra esta campanha de 
desmoralização da empresa perante 
a opinião pública, denunciando à 
população os verdadeiros motivos do 
sufoco pelo qual passam metroviários 
e usuários diariamente.

17 times participam do Campeonato de Futsal

Moto
Vendo moto Mirage 250cc, vinho, ano 
2006, 36 mil km, revisada e com todos os 
acessórios.R$ 9 mil. Tratar com Laércio Melo, 
OTM1 CDU/C, fones: 3179-2000/14900 ou 
9335-7692.

Moto
Vende-se moto MIRAGE, 250, Kasinski (es-
tradeira), preta, ano 2006/2007. Pouco KM 
rodados. Documentos em ondem, R$ 9 mil. 
Tratar com Wilson, CKB, fone: 8511-6255.

Quilinhos a mais?
Quer eliminar aqueles quilinhos indesejá-
veis? Ganhar massa magra? Ou uma
renda extra? Tratar com Sônia, fone: 7235-
7607/2746-2700.

Itens para bebê 
Vendo usado: berço em madeira castanho, 
andador, cercadinho, banheira com troca-
dor, carrinho de passeio verde acompanha 
o bebê conforto e cadeira de carro para 
criança até 4 anos. Vendo tudo por mil reais. 
Não vendo separado, Tratar com Gláucia, 
fone: 9389-7774.

 Acessórios para bebê 
Venda de acessórios para bebê usados e 
em ótimo estado de conservação. Carrinho 
de bebê, bebê conforto e banheira com 
trocador da marca Hércules. Tratar com José 
Campano, fones: 2076-0437 ou 9568-9267.

Treliche
Vendo treliche nova na cor cedro. Beliche 
com cama auxiliar. Treliche da Casa Verde 
Móveis. Móvel de qualidade. R$ 600,00. 
Tratar com José Francisco Rosa, fones: 3179-
2000, ramal: 36556 ou 72812443

Lote em Peruíbe
Vendo ou troco por carro ou moto lote em 
Peruibe, estância São José, 10m x 25m, a 1,5 
km da praia. Este lote fi ca na Avenida das 
Américas, quadra 66, lote 9 (travessa da Av. 
Luciano de Bonna, ao lado condomínio de 
luxo Bongaville). Lote sem pendências. Tudo 
pago. R$ 10 mil. Tratar com José Francisco 
Rosa, fones: 3179-2000 ou 72812443

VW Fox Plus
Vende-se Fox, 1.6, Plus, prata, completo. Em 
ótimo estado de conservação. Tratar com Os-
valdo Varanelli, fones: 3371-7178/2574-1107.

Consertos de eletrodomésticos
Conserto de máquina de lavar, geladeira 
e fogão. Tratar com Roberto, fones: 2987-
6802/7494-2591.

Casa em Itanhaém
Vendo uma casa de praia por apenas R$ 85 mil 
(preço de ocasião). A casa tem (+ ou -) 13 anos 
e fi ca a 900 m da praia. Terreno com 125 m² 
(casa geminada) com 2 quartos (1 suíte), 2 ba-
nheiros, sala e cozinha grande, garagem para 
2 carros, quintal no fundo e antena parabólica. 
R. Geza Hary, 940 - Bairro Bopiranga,Itanhaém/
SP. Tratar com Demetrius, fone: (11) 7620-4474.

Bolos e doces
Aceita-se encomendas de bolos e doces 
fi nos para casamento, aniversários e festas 
em geral. Tratar com OTM 2, Fernando José, 
esc. A, ramal: 16718/16728 ou Simone, fone:  

2203-8904.

Jogo de rodas
Vendo jogo de rodas liga leve, aro 15, com 
5 furos. Em perfeito estado. Serve para Fox, 
Crossfox, Polo, Golf etc. R$ 700,00. Tratar 
com Marques Oliveira,  fone:  8640-1903.

Caixas Mackie 
Vendo 2 caixas acústicas Mackie, impor-
tadas, SRM 450 V2, Ativa. Caixas possuem 
crossover embutido, bi-amplifi cação. 400 
Watts de potência e qualidade de som 
incomparável. Compradas na Playtech em 
março. Usadas uma única vez.  Na caixa com 
todos os manuais. Aceito proposta. Tratar 
com Marques Oliveira,  fone:  8640-1903.

Serviços diversos
Executo serviços de elétrica residencial, 
telefonia e cabeamento de rede, contato 
com Cidereley, fone: 7250-0179.

Mel puro
Vendo mel puro, mel composto, própolis, 
pólen, geléia real, mel de jataí e produtos 
apícolas em geral. Tratar com José Costa, 
em Vergueiro, ou pelos fones: 2964-
9563/7370-5644/9419-3293.

Mel de abelhas – silvestre
Venda de mel silvestre. Apiário no Vale 
do Ribeira, interior de SP. Mel safra 2011. 
Entrega nas estações do Metrô. Tratar 
com Eloy, fones: 8163-7650/5621-4021.

Ateliê de costura
Rosa de Sharon. Reforma de roupas 
em geral. Barra simples, original, lisa 
e italiana. Troca de zíper. Reforma de 
couro e ternos. Rua São Bento, 359 - 1º 
and. - lj. 21. Tratar com Dirce, fones: 3104-
4017/6107-3237 (OI) 

Iniciado em 3 de 
setembro, o XXI Campeonato 
de Futsal do Sindicato está 
a todo vapor. Dezessete 
times, todos formados por 
metroviários, participam do 
torneio. As partidas estão 

sendo realizadas na quadra 
do Sindicato. A fi nal do 
campeonato está marcada 
para o dia 15 de outubro. 

Na primeira rodada, 
realizada nos dias 3 e 8 de 
setembro, foram marcados 

76 gols. Após quatro rodadas, 
será iniciada a segunda fase 
do torneio. Veja os resultados 
dos jogos já realizados até dia 
10 e a tabela das próximas  
rodadas. Prestigie o nosso 
campeonato!
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2º Rodada – Dia 15/09/2011 – Quinta Feira

Grupo D

Amigos Do 
Trezão X VPN 18h15

PIT X Terceiro Trilho 19h25

5º Rodada do Grupo C (Antecipada) – 15/09/2011 – Quinta Feira

Grupo C
Calabouço X Ilha Quadrada 15h45

Paese X Linha 5 Também É Metrô 17h

3ª Rodada – Dia 17/09/2011 – Sábado

Grupo A
Última Forma X 1 Minuto É Fatal 10h15

Trovão Azul X Carniceiros 12h45

Grupo B
Raça Ruim X Nós Travamos 9h

MTV X REN 11h30

Grupo C
Calabouço X Restos 15h45

Ilha Quadrada X Linha 5 Também É Metrô 17h

Dia 22/09 – Quinta Feira

Grupo D
Terceiro Trilho X VPN 18h

Amigos do Trezão X PIT 19h15

4ª Rodada – Dia 24/09 – Sábado 

Grupo C
Paese X Restos 15h45

Calabouço X Linha 5 Também É Metrô 17h

Resultados das 
Primeiras Etapas

Grupo A 
Carniceiros 8 X 3 Última Forma 

1 Minuto É Fatal 1 X 5 Trovão Azul 

Grupo B 
Nós Travamos 10 X 1 REN

MTV 13 X 1 Raça Ruim

Grupo C 
Ilha Quadrada 12 X 4 Restos

Paese 2 X 6 Calabouço

Grupo D 
Terceiro Trilho 5 X 5 Amigos do Trezão

VPN 6 X 0 PIT (WO)

Grupo A 
Última Forma 5 X 3 Trovão Azul 

Carniceiros 6 X 4 Um Minuto É Fatal

Grupo B 
Raça Ruim 5 X 7 REN

 MTV 4 X 4 Nós Travamos

Grupo C 
Paese 4 X 9 Ilha Quadrada

Restos 1 X 6 Linha 5 Também É Metrô
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Neste 7 de Setembro, além de Brasília, várias cidades no País tiveram atos contra a corrupção e as marchas do Grito dos 
Excluídos. Na capital federal, o ato reuniu mais de 20 mil pessoas e, em São Paulo, cerca de 2 mil se manifestaram na 

avenida Paulista na parte da manhã. Belo Horizonte também reuniu uma quantidade expressiva de manifestantes 

A chapa Oposição 
de Esquerda, 
encabeçada por 
Paulo Pasin, diretor 
do Sindicato dos 

Metroviários de São Paulo, foi eleita 
com 45,3% dos votos, derrotando as 
chapas da CTB, que obteve 31,33% dos 
votos e da CUT que recebeu 23,3%. 
A Chapa da Oposição de Esquerda 
é composta por militantes da CSP-
Conlutas, Intersindical, Unidos Prá Lutar 
e independentes. 

O Congresso defi niu que os 
metroviários brasileiros devem se 
unir na luta por um metrô público, 
estatal e de qualidade e em defesa da 
regulamentação da profi ssão. Após 
intenso debate, aprovou resolução que 
denuncia o chamado PAC da mobilidade. 
Esse programa do setor de transportes 
para os megaeventos prevê que as obras 
serão construídas por meio das Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) atendendo 
exclusivamente aos interesses das grandes 
empreiteiras e multinacionais do ramo de 
transportes. 

O encontro representou uma 
importante vitória para a categoria e 
aponta o caminho de uma Fenametro 
de luta, democrática e independente 
dos governos e patrões. Prova isso 
é que entre as resoluções do evento 
destaca-se que nenhum texto aprovado 
durante o Congresso poderia conter 
qualquer tipo de apoio ou avaliação 
positiva dos governos Dilma ou Lula. 
Também importante foi a votação de 
um plano de lutas para a categoria, 
que começa com uma manifestação 
nacional no dia 26 de outubro, dia do 
metroviário. 

Foi aprovada a resolução 
de descentralização da direção da 
Fenametro, com a criação de vices-
presidentes regionais para conduzir a 

luta da categoria em conjunto com os 
sindicatos. E foi votada uma moção de 
repúdio e denúncia da Rede Globo, que 
em seu programa Zorra Total faz piada 
com o assédio sexual dentro dos trens 
do Metrô. 

O primeiro dia do encontro 
ocorreu na sede do nosso Sindicato. 
Nos dias 26, 27 e 28, o Congresso foi 

realizado na cidade de Atibaia (SP). Na 
abertura do Congresso, o companheiro 
Altino, presidente do nosso Sindicato, 
ressaltou que era inaceitável a presença 
de representantes do ministro do 
Trabalho, do secretário estadual de 
Trabalho e do secretário do Transporte 
Metropolitano de São Paulo, que 
privatizam e atacam nossos direitos. 

Oposição de Esquerda vence Congresso
Fenametro

Atrás de todo corrupto há um 
rico corruptor 

A indignação com a corrupção faz com 
que vários atos públicos sejam realizados no 
Brasil, já que não se tomam medidas sérias 
para punir os responsáveis. Além das penas 
brandas para vários corruptos (muitos são 
absolvidos!) nada se faz contra os corruptores, 
que também são agentes diretos desses atos. 
Em geral, aqueles que corrompem funcionários 
públicos e políticos são capitalistas diretamente 
interessados nas maracutaias com o governo. 
A única medida séria que desestimularia esse 
tipo de gente é a expropriação de seus bens, pois 
enquanto eles mantiverem suas propriedades e 
riquezas, continuarão agindo desta maneira. 

Manifestações marcam 7 de setembro

Encontro aprovou resoluções contra o atrelamento da 
entidade ao governo federal e plano de lutas. Paulo Pasin, 
diretor do nosso Sindicato, é o novo presidente

Deu na imprensa:

BC perdoa R$ 18,6 bilhões 
de dívidas de banqueiros

Em 1995, o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso entregou R$ 61 bilhões para vários 
bancos que estavam falindo em conseqüência de 
ações fraudulentas de seus donos. Esses recursos 
representam hoje todo o orçamento nacional 
destinado à educação ou à saúde.

Esse dinheiro que deveria ser devolvido aos 
cofres públicos, teve R$ 18,6 bilhões perdoados pelo 
Banco Central, do governo do PT. O mesmo governo 
que diz não ter recursos para o serviço público e 
para o reajuste salarial do funcionalismo.  
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Cerca de 25 mil pessoas participam da Marcha Contra a Corrupção, em Brasília, pedindo punição dos corruptos

Foto: Arquivo/Sindicato

Foto: Arquivo/Sindicato

Grito dos Excluídos: manifestações em todo o País.  Acima, encerramento do 
ato em São Paulo, no Museu do Ipiranga

A chapa vencedora no 4º Congresso Nacional dos Metroviários – Fenametro
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Quando fechamos a campanha salarial, fi cou 
acordado que os ajudantes de manutenção 
migrariam para ofi cial após concluírem cursos 

de especialização de elétrica ou mecânica. 

Para os companheiros essa conquista signifi cava 
sair de um salário de R$ 1.530 para R$ 2.020 (o piso do 
ofi cial de manutenção). No entanto, quando o primeiro 
companheiro conseguiu a migração (o Adelino do PIT 
noturno) a empresa deu a ele um salário de R$ 1.683. 
Quando entramos em contato, a empresa alegou que 
ir para R$ 2.020 seria um aumento muito grande de 
salário e que, antes de chegar ao piso do ofi cial, ainda 
haverá mais um “step” . Ou seja: criaram três faixas 
salariais com intervalo de três meses cada. O que leva o 
companheiro a ter uma importante perda salarial neste 
período. 

O Sindicato repudia essa atitude do Metrô, pois ela 
rompe com o que foi acertado com a categoria no fi nal 
da campanha salarial. E irá buscar todos os meios para 
impedir esse golpe contra os trabalhadores. 

Migração de 
ajudante para ofi cial 

Cursos para cipistas no Sindicato
Entre os dias 19 e 28 de 
setembro, o Sindicato realizará 
cursos para os cipistas eleitos 
este ano. O objetivo é dar 
formação com base em uma 
concepção classista sobre a 
nossa atuação, como utilizar 
a legislação e os mecanismos 

da Cipa para defender nossos direitos e aprofundar a 
organização dos trabalhadores. 

Os cursos serão realizados na sede no 
Sindicato das 9 às 17h, com exceção das Cipas 
da Linha-5, que serão realizados na subsede 
de Santo Amaro. 

Fique atento aos plantões do Jurídico
Questões trabalhistas: 

Dra. Eliana e Dra. Regiane – 2ª feira, das 17h às 19h e 4ª feira, das 10h às 12h. 

Dra. Natalie – 2ª feira, 4ª feira e 6ª feira, das 9h às 13h.  3ª feira e 5ª feira, das 
13h30 às 17h30. 

Dra. Patrícia – 5ª feira, das 17h às 19h. 6ª feira, das 10h às 12h. 

Questões previdenciárias: 

Dr. Thiago – 3ª feira, das 10h às 12h; e 5ª feira, das 17h às 19h.

Questões cível/criminal: 

Dr. Cyriaco – 3ª feira, das 10h às 12h; 4ª feira, das 17h às 19h e 5ª feira, das 10h 
às 12h.

Para outras informações, entre em contato com o departamento Jurídico 
pelos fones: 2095-3620/2095-3621/2095-3637.

Mais uma vez o Metrô não cumpre acordo 
com os trabalhadores

O departamento 
Jurídico do Sindicato 
está à disposição dos 
metroviários para 

esclarecimento de dúvidas e abertura 
de processos nas áreas trabalhista, 
previdenciária (PPP, acidente de 
trabalho e seguro saúde) e cível/
criminal. O Sindicato contratou um 
novo advogado, Dr. Thiago, para o 
setor previdenciário. Anteriormente, 
o atendimento era feito por um 
escritório contratado. 

O atendimento é feito de acordo 
com os seguintes plantões:

Atenção REN e REL: reunião com GRH 
sobre Plano de Carreira

A GRH havia notifi cado o Sindicato sobre a realização de uma reunião 
no dia 15/9, para a apresentação da proposta de Plano de Carreira que será 

enviado ao CODEC. No fechamento desta edição do jornal Plataforma a empresa comunicou o 
adiamento da mesma para o dia 7/10, uma sexta-feira, às 15h. Local: Edifício Cidade II, rua Boa 
Vista, nº 175, 6º andar. Estão convocados todos os representantes de escala do REN e do REL.  

CIPA discute pressão no tráfego
Crônica e compulsória extensão da jornada diária, 
atraso e não pagamento correto de adicionais, 
atitudes opressoras e policialescas de determi-
nadas chefias e fábrica de punições têm sido 
recorrentes no tráfego da Linha-1. A CIPA Linha-1, 
na sua última reunião ordinária, abordou o tema 
e buscará medidas junto à empresa para tentar 
amenizar o indigesto tratamento que tem sido 
imposto aos trabalhadores.

Licença-maternidade de 180 dias
A licença-maternidade passou de quatro para 
seis meses. A Secretaria de Assuntos da Situação 
da Mulher do Sindicato está reivindicando à 
empresa que esse processo deve ser automático, 
sem a necessidade da solicitação de extensão. No 
entanto, o GRH informou que a funcionária tem 
que pedir a extensão de 120 para 180 quando 
sair de licença. A Secretaria continuará insistindo 
nesta questão.

Abaixo-assinado 
Está circulando um abaixo-assinado para que o 
Metrus passe a dar cobertura para o tratamento 
dos chamados “vasinhos”. Chamado de escle-
roterapia, é um procedimento preventivo que 
evita a evolução dos pequenos vasos a varizes 
ou outros problemas circulatórios.  As pessoas 
interessadas em assinar o documento devem 
procurar a diretora Maridalva no Sindicato, que 
é operadora da Linha-1. Quem já tem o abaixo-
-assinado preenchido pode enviá-lo por malote 
para Jabaquara, aos cuidados de Maridalva. 

Banheiro sujo no bloco A do PIT
O sanitário masculino no bloco A do PIT, além de 
burlar as normas regulamentadoras no que diz 
respeito a vestiários, tem péssimo odor e sujeira. 
Existem sujeiras crônicas cristalizadas no teto e as 
toalhas dos funcionários têm fuligem. Não existe 
um sanitário para as contratadas, que são dezenas 
instaladas no bloco.Por muito menos, os operários 
da construção civil do PAC estão fazendo greves 
por melhorias no ambiente de trabalho.Por um 
sanitário decente já! 

Terceirização e Precarização
A T´Trans, que faz a manutenção terceirizada 
no PIT nos trens e está fazendo a manutenção 
do trem K01, que no dia 2 de setembro parou a 
cidade de São Paulo por duas horas, é a mesma 
empresa que faz a manutenção do bondinho que 
descarrilou no Rio de Janeiro. É a terceirização e a 
precarização cada vez maior dos serviços públicos. 

Ritmo lento
A condição do sanitário feminino do bloco C1 do 
PIT beira à barbárie. Existe somente um chuveiro 
para mais de dez trabalhadoras metroviárias, 
sem falar nas péssimas condições de higiene e 
limpeza do banheiro. O Metrô está fazendo outro 
sanitário, mas com ritmo de construção de igreja 
do interior. É urgente que se conclua a obra para 
o bem-estar das trabalhadoras. 

Classifi cados do Plataforma
O Sindicato não se responsabiliza pelos serviços 
e/ou bens anunciados no Plataforma. Qualquer 
problema ou prejuízo ficará a cargo das partes 
envolvidas. O Sindicato não recebe anúncios pelo 
telefone. Para publicar o seu anúncio, envie um 
e-mail para imprensa@metroviarios-sp.org.br 
ou preencha o formulário disponível no site do 
Sindicato, no menu classificados. Você também 
pode enviá-lo por meio de um diretor ou pesso-
almente, na sede da entidade.  

Troca
O AE Rafael Martins de VPT, esc. G, solicita troca para Linha 
3, trecho leste, no mesmo turno.

 19/09 – Cipa Edifício e Cipa Obras
 20/09 – Cipa Linha-2
 21/09 – Cipa Linha-1
 22/09 – Cipa Linha-3 
 23/09 – Cipa Manutenção Linhas (1,2 e 3) 
 26/09 – Cipa PAT
 27/09 – Cipa PIT
 28/09 – Cipas da Linha-5 (Operação e 

Manutenção). 

Calendário dos Cursos da CIPACalendário dos Cursos da CIPA
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