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Nenhuma hora extra até 7 de dezembro! Todos de adesivo!

É hora de 
PRESSIONAR!
Participe da Jornada 
de Luta. É hora de 
pressionar. Todos com 
o adesivo!

Foi iniciada no dia 
1º de dezembro 
a Semana de 
Mobilização 

para resolvermos as pendências 
da última campanha salarial. 
Continuamos ainda sem defi nição 
para a Equiparação Salarial, 
Concurso Interno e Periculosidade. 
É preciso pressionar o Metrô. Sem a 
mobilização da categoria, a empresa 
vai continuar nos enrolando. 

Vamos todos usar o adesivo e 
não realizar horas extras. Somente 
a pressão fará o Metrô resolver as 
pendências. 

No dia 7 de dezembro, às 19 
horas, no Sindicato, vamos realizar 
uma assembleia para avaliarmos 
nossa Semana de Mobilização. 

No último dia 23, o 
Sindicato apresentou na 

reunião sobre 
PR com o 
Metrô algumas 

reivindicações que a 
categoria entende que possam 
ser atendidas, sem muitos 
problemas, que são:

 Pagamento da PR igual 
para todos

 Adiantamento de parcela 
ainda em 2012 da PR

 Reajuste proporcional ao 
aumento dos usuários 

 Não aceitamos as metas 
impostas pela empresa 

 Os representantes 
do Metrô, além de não 
terem acordo com uma PR 
igualitária e a parcela de 
adiantamento, sugeriram adiar 
o seu pagamento de fevereiro 
para abril e introduzir nas 
metas os planos de expansão 
(inclusive as PPPs). 

Essa primeira reunião 
demonstrou que para se 
ter uma PR que atenda 
as reivindicações dos 
metroviários, vai ser necessária 
muita luta, pois se depender 
do Metrô as coisas só vão 
piorar. 

PR 2012/13: Metrô quer 
piorar o que já é ruim

Na manhã do dia 30 
de novembro, o 

Secretário de Transportes 
Metropolitanos, Jurandir 
Fernandes, recebeu o 
Sindicato. Ele confirmou 
o que já divulgamos sobre 
o parecer do Jurídico 
do Metrô a respeito do 
pagamento correto da 
periculosidade. Segundo 
o Secretário, como o 
pagamento teria impacto em todas 
as estatais, solicitou pareceres do 
Codec e da Procuradoria Geral do 
Estado. 

A reunião convocada reflete 
a Semana de Mobilização com a 
suspensão das horas extras. 

Chega de promessas. Exigimos 

os direitos garantidos por lei. Que 
o Metrô e o governo do Estado 
cumpram suas responsabilidades 
com os trabalhadores. 

É hora de pressionar! 
Todos juntos na luta. 
Nenhuma hora extra, 
nenhuma colaboração. 

Periculosidade

Sindicato reúne-se com Secretário

Operadores de Trem estão fi rmes na mobilização. Não deixe de usar o adesivo!

Ato em frente à sede do Metrô

Foto: arquivo/Sindicato

É hora de 
Metroviários em luto. Veja na pag. 4

Assembleia dia 7/12, às 19 h, no Sindicato
Foto: Bochecha

É hora de 
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Pela apuração de 
todas as denúncias!

A atual 
diretoria do 
Sindicato está 
há um ano e 
um mês à frente 
da entidade. 

Durante nossa campanha 
eleitoral, discutimos com 
a categoria a devolução do 
Sindicato para as mãos dos 
metroviários. Desde o começo 
da gestão foram implantadas 
diversas medidas para ampliar 
o debate e a democracia na 
entidade. 

Retomamos as setoriais 
mensais nas áreas da 
manutenção, fi zemos prestações 
de contas regulares para o 
acompanhamento sistemático 
dos passos da entidade, 
incentivamos os materiais 
autônomos das bancadas 
das CIPAs para divulgarem 
suas posições para categoria, 
incentivamos os materiais por 
áreas, o que facilita a discussão 
de questões mais específi cas. E 
chamamos a base da categoria 

para participar das reuniões 
de negociação. Somadas 
as diferentes pessoas que 
participaram dessas reuniões 
na última Campanha Salarial, 
chegamos em torno de 500.

Avançamos em vários 
aspectos da atuação do 
Sindicato, mas uma debilidade 
continua existindo, a nossa 
pouca organização de base. 
Precisamos reativar as 
Comissões Sindicais de Base 
e eleger os novos delegados 
sindicais.

Estou relembrando estes 
fatos pois no próximo ano 
realizaremos o Congresso 
da categoria. No inicio de 
2012 vamos abrir o período 
de pré-congresso.  Essa fase 
é uma das mais importantes 
para avançarmos nesse 
processo de democratização da 
nossa entidade. Nela iremos 
discutir todos os pontos que 
afetam a vida da categoria 
e dos trabalhadores em 
geral. Discutiremos quais 

são as principais lutas dos 
trabalhadores e da categoria 
para o próximo período, 
a forma de organização 
e administração de nossa 
entidade, entre outros assuntos.

A participação de todos 
nesse processo é fundamental. 
Discutir nas bases nossas 
principais lutas, nosso 
posicionamento sobre os mais 
diversos assuntos, elaborar teses 
e emendas, eleger delegados e 
as discussões e resoluções do 
congresso farão o Sindicato 
refl etir cada vez mais as 
vontades dos metroviários.

Vamos avançar na 
democracia em nossa entidade. 
Vamos fortalecer nossa 
organização para lutar contra 
os diversos ataques à categoria 
e aos demais trabalhadores.

Vamos trazer o Sindicato, 
ainda mais, para nossas mãos!

Narciso Fernandes Soares é 
OTM1 e diretor de 

Políticas Sociais
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O Sindicato nas nossas mãos!

No último dia 29, o Tribunal 
de Justiça (TJ) de São 

Paulo suspendeu o afastamento 
do presidente do Metrô, Sérgio 
Avelleda. A decisão aconteceu 
uma semana depois de o 
tribunal autorizar a continuação 
das obras da Linha 5 – Lilás.

Avelleda havia sido afastado 
por decisão da juíza da 9ª Vara 
da Fazenda Pública, Simone 
Gomes Rodrigues Casoretti, 
no dia 18 de novembro. 
Na decisão, a juíza havia 
determinado a suspensão dos 
contratos de prolongamento da 
L5 – de Adolfo Pinheiro até a 
Chácara Klabin – revisto pelo 
TJ, por suspeita de fraude na 
concorrência da obra, de R$ 4 
bilhões.

Com relação à essa 
polêmica, o Sindicato publicou 
uma nota ofi cial no seu site 
(www.metroviarios.org.br). 
Abaixo, publicamos na íntegra 
a nota. 

Diante das denúncias 
envolvendo o Metrô de São 
Paulo, com a suspensão 
temporária do presidente da 
empresa, Sérgio Avelleda, o 
Sindicato mais uma vez se 
posiciona ao lado da população 
e exige a apuração de todas as 
denúncias de má utilização do 
dinheiro público por parte dos 
governos do PSDB.

Além dos questionamentos 
sobre a licitação das obras da 
Linha 5 – Lilás, que provocaram 
a suspensão de Avelleda, graves 
denúncias sobre a relação espúria 
de dirigentes dos governos do 
PSDB e do Metrô com a Alstom 
e Siemens em compra de trens 
e sistemas de sinalização de via 
nunca foram apuradas. Também 
as denúncias de irregularidades 
na construção e operação da 
Linha 4 privatizada foram 
acobertadas pela ação política do 
governo tucano.

A população de São Paulo, 
tão necessitada de transporte 
público de massas, não poderia 
ser penalizada com a paralisação 
das obras. Por isso, defendemos 
na ocasião a imediata retomada 
das obras pela Cia. do 
Metropolitano de São Paulo. 
Nesse sentido, repudiamos a 
campanha dos que estão se 
aproveitando dessas denúncias 
para ressuscitar a proposta de 
Parceria Público-Privada (PPP) 
na Linha 5.

Infelizmente, o presidente 
de uma empresa da importância 
para a população como o Metrô 
de São Paulo não é eleito pelos 
trabalhadores e usuários. Nossa 
exigência é que se constitua uma 
comissão independente,  com 
representantes de trabalhadores e 
usuários com livre acesso a toda 
documentação necessária para 
uma rigorosa apuração dos fatos.

10% do PIB para educação
Plebiscito será realizado nas estações

O Sindicato continua sua 
participação na Campanha Nacional 
pelos 10% do PIB para a Educação 
Pública, Já! No dia 5 de dezembro, às 
16 horas, será feita a coleta de votos 
nas estações PSE, TAT, JAB, CNS, 
BFU e LTR. No dia 6 (terça-feira) 
será realizado um ato às 17 horas, na 
estação Sé do metrô.

Participe e vote sim no plebiscito. 
O governo federal precisa direcionar 
mais recursos para a educação 
pública. A situação do ensino público 
no País é muito ruim e é preciso 
mudar esse quadro. 

Foto: arquivo/Sindicato

Eletricista residencial
Prestação de serviços elétricos residenciais. Eu, Ricardo 
Dias, demitido na greve de 2007, estou no momento 
trabalhando como eletricista residencial e oferecendo 
meus serviços a quem interessar. Agradeço a todos 
que me derem a preferência. Contato nos fones: 
2433-2176/6062-4428.

Inglês no Sindicato
Em dezembro. Conversation at once (Fale já). Reading 
(leitura). Writing (escrita). Prehension (Compreensão). 
Grammar O.T. (gramática simplifi cada). Só 4 estágios. 
Assista/participe de uma aula grátis. De terças-feiras 
e sextas-feiras, nos períodos: das 15h às 17h e das 
18h30 às 20h30,  Ligue: Profº Smith, fone: 9208-9170 
ou no Sindicato, fone: 2095-3600.

Parati 1.8 GL
Vendo, ano 89, prata, painel satélite. Doc. ok. Bom 
estado. R$ 7.300,00.Tratar com Adnaldo Bonfi m, 
ASM1, ITS, esc. J, fones: 3179-2000, r: 34915/34914 
ou 6714-8638.

Caminhão Baú Mercedes 
Vendo ou troco modelo: MB 712C (eletrônico), Turbo/
Cooler, 2001, baú de alumínio, 05.50 m, Facchini, 
acessórios. Doc. ok. Baixa quilometragem. Pronto 
para trabalhar, agregar a empresas de transportes, 
autônomos, mudanças, fretes em geral. Placa ver-
melha. Aceito Pickup D20 CD/F-1000 CD/L.200/Gran 
Blazer, Silverado, diesel ou permuto por imóvel no 
litoral Norte, Caraguatatuba. R$ 88 mil. Tratar com 
Vito, fones: 3493-6472/9971-7806 ou e-mail: vito9@
itelefonica.com.br.

Festas Infantis/Festa Cenário
Oferecemos a você um novo conceito em decora-
ção de festas Infantis com decorações modernas e 
personalizadas de acordo com suas necessidades. 
Montamos e desmontamos sem custo adicional. 
Facilitamos pagamento. Visite nosso site (www.
festacenario.com) e veja nosso trabalho. É a Festa 
Cenário realizando seu sonho. Tratar com Regys, Téc. 
Sist. Metrov., PSO, esc. B, tarde, ramal: 15932 ou pelos 
fones: 8117-7771/7979-6943. 

Moto
Vendo moto Mirage, 250CC, ano 2006, 36 mil km, 
vermelha, com todos acessórios. Documentação ok. 
R$ 7mil. Tratar com Laércio Melo, OTMI/CDU/C, fone: 
3179-2000, ramal: 14900 ou fone: 9335-7692.

Depiladora
Faço depilação com cera quente com os produtos 
da Depil Bella. Estamos com pacotes de promoções 
para metroviárias. Agende seu horário nos fones. 
2584-2100 ou 8080-7133, falar com Josefa.

Produtos Tupperware
Vendo produtos Tupperware. Entre no site da mesma 
e faça seu pedido com Lindauva, revendedora auto-
rizada, nos fones 7993-5427.

Chácara em Santa Isabel
Alugo chácara com piscina, bilhar, pingue-pongue, 
pebolim, 3 quartos, 3 WC, TV, churrasqueira, forno 
e fogão a lenha. Realize sua festa aqui. Desconto 
para metroviários. Tratar Severino Bras, fone: 2584-
2100/8080-7133.

Sítio Patinhas/Peruíbe
Cachoeiras, praias, sítio que irá deixar seu verão mar-
cante. Traga seus amigos e familiares. Acesse: . Tratar 
com Natan, fones: 3444-1238/2527-2707.

Imóveis 
Ótima oportunidade de investimento. Compre 
imóveis residenciais/comerciais na planta na região 
de Pinheiros e Morumbi. Tratar com Vilson, fones: 
14551/24893 ou 9552-8425.

Teste drive Renault na Duster/Penha
Lançamento da Renault Suv Duster na nova conces-
sionária Grand/Brasil-Penha, na av. São Miguel, 630. 
Venha com a sua família e faça um teste drive. Conheça 
toda linha da Renault. Aproveite as promoções e 
fi nanciamentos. Fale com a Luciana Almeida, fones: 
2681-3200/7840-5896, email: luciana.almeida@gran-
dbrasil.com.br. Tenha um Renault em sua garagem 
e um feliz Natal. 

Sobrado em Itanhaém
Alugo para fi nais de semanas, feriados e temporadas. 
A 200 metros da praia. 2 quartos, 2 banheiros, sendo 
uma suíte, sala, cozinha, banheiro, churrasqueira, 
garagem coberta, comércio próximo da residência. 
Mais informações com Sérgio Abdalla, fones: 2947-
6729/9504-8683/9736-9789/5759-5717.

Decoração de festas
Decoração de festas infantis, 15 anos, bodas, casamen-
tos, chás de bebê e de cozinha. Tratar com Suzana, 
fones: 5924-7947/6223-8048(Oi)/84304042. Fotos no 
Orkut: keikodecorações@hotmail.com

Mel Puro/Silvestre
Vende-se na região de mata Atlântica, Vale do Ribeira. 
Também temos própolis, pólen, geleia real, ceará e 
muito mais. Entrego nas estações do Metrô. Tratar 
com Eloy, Pátio Jabaquara, Bl. B, 3º andar, fones: 
8769-0298(Tim)/8163-7650(Vivo)/5621-4021.

Corsa Classic
Vendo, ano 2007/2008, cinza, 64 mil km. Único dono. 
R$ 20.300,00. Falar com Nélson, fone:  9519-8773.

Botijão GLP P45
Cilindro, P45, GLP. R$ 100,00. A peça está próximo a 
estação Santana. Tratar com Sílvio, OPS, TCS, ramal: 
14515 ou fone: 8980-7254.

Panetone trufado
Vendo panetone trufado de diversos recheios e 
preços promocionais. Somente chocolate da Garoto. 
Temos, também, embalagens para presentes. Tratar 
com Sivaldo, usinador ferramenteiro, PIT, horário 
comercial, ramal: 261 ou fones: 9861-3400(Vivo)/2943-
9129/7254-0041.

Moto
Vendo Honda, NX-4, Falcon, 2007, 22 km. Único dono. 
Impecável. R$ 11.300,00. Tratar com Agamenon, 
fone: 2851-0795.

Chácara em Marinque
Vendo com 2.500 m², poço semi-artesiano, casa com 
3 dormitórios, sala, cozinha, 1200 m² de pomar. R$ 
120 mil. Aceito proposta. Tratar com Paulo, fones: 
2241-6996/8434-4417 (Tim).

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

O dia 25 de Novembro é o dia latino-
americano e caribenho de luta contra a 

violência à mulher. Foi instituído há 30 anos, 
em homenagem às irmãs Miralba, que foram 
assassinadas em 1960 pelo governo ditatorial da 
República Dominicana.

No último dia 25, o Sindicato dos 
Metroviários organizou uma manifestação 
sobre o tema na estação Sé. O Sindicato 
distribuiu, na oportunidade, uma carta à 
população, assinada por várias entidades. Na 
carta constam textos sobre os cinco anos de 
existência da Lei Maria da Penha, os casos de 
violência sexual nos transportes públicos e 
várias exigências ao Metrô.

A carta pede mais segurança nas estações 
e trens do metrô; punição imediata a todo 
e qualquer agressor machista; atendimento 
especial às mulheres vítimas de agressão 

machista na Delegacia do Metropolitano; a 
realização de uma campanha que conscientize 
a população de que violência contra a mulher 
é crime; abertura de canais de denúncia dos 
casos de violência e ampliação e melhoria dos 
serviços de transporte público.

Contra a violência à mulher: 
Sindicato realiza manifestação

Distribuição de Carta Aberta na Sé

Coleta de votos em estação do Metrô

Foto: arquivo/Sindicato
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Realizada no 
último dia 
25, a festa de 
comemoração 
dos 30 anos do 
Sindicato foi 
um sucesso. 
O evento 
contou com 
a presença 
de 1.200 

pessoas, que tiveram a oportunidade 
de reencontrar amigos, comer, beber e 
dançar ao som da banda San Remo, que 
tocou vários estilos de música, indo do 
rock and roll ao forró, passando pelo 
pagode e sertanejo.  

Muitos metroviários levaram suas 
famílias e comemoraram em grande 
estilo os 30 anos de lutas e conquistas da 
categoria. O convite dava direito a buffet 
completo, com bebidas e churrasco. 
Quem não foi, perdeu uma festa com 
muita alegria. 

Veja os números da festa:
 1.177 pessoas compareceram 
 1.285 pessoas compraram convites 
 2.250 litros de chope foram 

consumidos 
 720 litros de refrigerante foram 

consumidos 
 170 quilos de carne foram 

consumidos

A festa foi um sucesso!
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Assembleia reitera decisão 
contra repressão na USP 

Setoriais de Dezembro

No dia 29 de novembro 
foram realizadas duas 
assembleias orçamentárias, 

que aprovaram a prestação de 
contas referente ao período de 
outubro a dezembro de 2010 e a 
previsão orçamentária para 2012, 
respectivamente. Na sequência, 
foi reaberta a discussão sobre 
o apoio dos metroviários para 
a libertação dos estudantes da 
USP.  Foi aprovada novamente a 
posição assumida pela assembleia 
do dia 9 de novembro, que apoiou 
a participação de nosso Sindicato 
em um rateio para a libertação de 
estudantes da USP que estavam 
presos.

As assembleias 
proporcionaram debates 
importantes para os metroviários. 
Tanto na aprovação da previsão 
orçamentária quanto na discussão 
sobre a USP, veio à tona a polêmica 
de se ajudar ou não outras 
categorias. Alguns companheiros 
defenderam que a categoria 
deve apenas se preocupar com 
os seus próprios interesses, não 
colaborando com outros sindicatos 
ou entidades.

Além de defender o apoio 
a outras categorias, muitos 
companheiros lembraram que nós 
também já recebemos doações de 
outros sindicatos, como em 2007, 
quando vários metroviários foram 

demitidos e algumas entidades 
sindicais ajudaram a cobrir os 
salários desses trabalhadores.

Outra polêmica discutida 
nas assembleias foi a questão da 
legalidade, de se respeitar ou não 
o Estado de Direito. No Bilhete nº 
430, de 20 de novembro, foi dado 
espaço a dois companheiros que 
defenderam posição contrária à da 
aprovada no dia 9 de novembro, 
argumentando que os estudantes da 
USP não poderiam ter descumprido 
ordem judicial, afrontando o Estado 
de Direito ao não desocupar a 
reitoria da USP.

A posição majoritária na 

votação realizada foi a de renovar o 
apoio à libertação dos estudantes. 

Vários companheiros 
lembraram que nas lutas dos 
trabalhadores e do povo contra 
a exploração e opressão muitas 
vezes é necessário questionar as leis 
vigentes que em geral defendem a 
dominação dos poderosos. Como é 
o caso das nossas greves no Metrô, 
que são consideradas abusivas 
ou as lutas que aconteceram 
contra a Ditadura Militar, pois 
as leis da época proibiam todas 
as manifestações e greves. Nesse 
sentido, elas afrontam o chamado 
Estado de Direito. 

Descaso e falta de urbanidade
No posto do GAD na Segurança em CKS no turno 
da tarde, os AS´s estão sofrendo com a postura do 
SSE Reis Amorim. Com sua conduta contrapro-
ducente, Reis Amorim tem tratado os AS´s com 
indiferença, não divulga a escala de férias, entrega o 
espelho atrasado e não faz preleção. Amorim trata 
os AS´s com total falta de urbanidade, gerando 
desconforto. Já houve uma conversa com o SGO 
Murakami, mas o problema ainda continua. O 
Sindicato repudia esta atitude e buscará a solução 
do problema.

Calendário de compensações
A empresa soltou o calendário de feriados e com-
pensações de 2012 sem realizar uma discussão 
com o Sindicato. A proposta de compensação 
diária de 30 minutos é simplesmente absurda. O 
Sindicato está exigindo do Metrô a negociação 
do calendário. 

Um capataz no Almoxarifado do PIT
O supervisor Barbosa, do Almoxarifado (GLG) do 
PIT, tem agido como verdadeiro capataz com os 
trabalhadores. A última dele foi punir um compa-
nheiro por “acesso excessivo” na internet, dando um 
gancho de três dias e tirando-o da escala. De fato ele 
deixava a internet ligada para ouvir música. Mas é 
inadmissível dar duas punições a um trabalhador e 
nem ao menos tê-lo advertido antes dessa atitude. 
Isso trará graves consequências para a família desse 
companheiro. Toma jeito, senhor Barbosa. 

Rodízio na liberação de diretores
A diretoria do Sindicato está realizando neste mês 
o rodízio semestral de diretores liberados. Estão 
retornando à base os companheiros Alexandre 
Leme, Margarete Arantes, Marcelão, Vânia Maria, 
Ronaldo Campos (Pezão), Sérgio Carioca e Spinard. 
E foi encaminhada a liberação de Alex Fernandes, 
Elisabete, Laerte, Marisa, Puff, Peretti e Roldan. 

Metrô quer interferir no Sindicato
O Metrô negou a liberação do diretor Laerte com a 
desculpa de “necessidades operacionais”. Além de 
absurda, essa atitude fere o Acordo Coletivo, que 
regula a liberação na proporção de um diretor para 
cada mil trabalhadores. Se não rever sua atitude, o 
Metrô incorrerá em prática anti-sindical, por interfe-
rir na autonomia da organização dos trabalhadores. 

Festa dos Metroviários de Cristo
Os Metroviários de Cristo vão realizar um churrasco 
e confraternização de Natal na área de lazer do Ja-
baquara. Será no dia 10 de dezembro (sábado), das 
10h às 18h. Os interessados devem confirmar sua 
presença nos telefones 5012-0852 ou 8290-8393, 
com Rita, ou pelo e-mail metroviariosdecristo@
metroviariosdecristo.org.br. Não há custo para 
associados e familiares diretos. Convidado paga 
R$ 15. 

Plantão especial do Jurídico
O Departamento Jurídico do Sindicato funcio-
nará, em regime de plantão, no horário das 8h 
às 22h, nos dias 5 e 12 de dezembro. Este horário 
diferenciado é direcionado aos companheiros 
que trabalham à noite e querem entrar com ação 
relativa ao adicional de periculosidade. Para aber-
tura dos processos, não esqueça de trazer os  os 
documentos necessários (Carteira Profissional, RG, 
CPF, PIS e três holerites dos últimos cinco anos).

Sindicato na TV
O presidente do Sindicato, Altino, participou 
recentemente do programa Em Discussão, da TV 
Assembleia, sobre projeto de lei que propõe a mu-
dança do horário de funcionamento do Metrô. Em 
breve, colocaremos a gravação em nosso site. Já o 
programa sobre proposta de instalação de postos 
de coleta de sangue nas estações do metrô, com 
a participação do diretor Ciro, será exibido no dia 
6 de dezembro, das 21h às 22h, nos canais 7 e 13 
para assinantes NET e 66 ou 185 para assinantes 
da TVA, e depois disponível no site do Sindicato.

31ª Sipat foi decepcionante

Dia Horário Local

5/12 (segunda) 23h30 EPB Noturno

6/12 (terça) 10h
23h

PIT+PCA
PIT+PCA

7/12 (quarta) 10h
23h

PAT + WJA e SAU
PAT + WJA e SAU

8/12 (quinta) 8h
23h15

PCR Diurno no Bloco A
PCR Noturno no Bloco A

9/12 (sexta) 8h EPB Diurno

12/12 (segunda) 8h Base PPQ-Fazendinha + LUZ e TUC

13/12 (terça) 8h
23h30

Base BFU+REP
Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN/VMD)

14/12 (quarta) 23h Base REP+BFU

15/12 (quinta) 23h Base LUZ (LUZ+ PPQ-Fazendinha)

16/12 (sexta) 8h30 Base IMG (PSO/LUM/ANR/VMN/VMD)

A 31ª Sipat foi decepcionante 
para os metroviários. Realizada de 
16 a 25 de novembro, teve como 
tema “Estresse ocupacional e suas 
conseqüências”, apresentado em 
forma de palestras. Somente a 
visão empresarial foi mostrada 
nas apresentações das psicólogas 
convidadas pelo Metrô. 

Para se ter ideia do nível das 

palestras, o estresse ocasionado 
pelo trabalho foi apontado como 
problema único e exclusivo 
do próprio funcionário. Em 
nenhum momento as psicólogas 
responsabilizaram o trabalho 
precarizado. Além disso, elas 
insinuaram que ou o funcionário 
resolve o problema por sua conta 
ou deve pedir demissão. 

Assembleias foram transmitidas ao vivo e as gravações estão disponíveis no site do Sindicato

Foto: arquivo/Sindicato

Luto
CPTM: cinco mortes 

em uma semana
Na última sexta-feira, dois 

companheiros ferroviários morreram, 
vítimas de um atropelamento. Foi o 
segundo acidente em uma semana. 
No último domingo, três ferroviários 
faleceram e um se feriu.

Esses acidentes são a triste 
expressão de uma política de 
abandono do governo estadual, onde 
faltam investimentos para a melhoria 
dos transportes públicos. São também 
a prova da negligência da CPTM para 
com a segurança dos trabalhadores. 


