
Metroviários do DF em greve!
Os metroviários do Distrito 

Federal estão em greve por tempo 
indeterminado desde 12 de dezembro. 
Eles reivindicam melhorias no sistema 
de trens, estações e manutenção, 
cumprimento do Acordo Coletivo, 
execução de um concurso público 
para contratar mais funcionários e 
equiparação salarial com outras estatais 
do DF.

O Metrô-DF não está cumprindo 

16 cláusulas do Acordo Coletivo 
assinado em abril deste ano. Entre elas, 
a empresa não está disponibilizando 
local para refeições e não entregou os 
uniformes aos trabalhadores.

O companheiro Narciso Fernandes 
Soares, nosso secretário de Políticas 
Sociais, esteve no DF no dia 12 para 
levar nossa solidariedade aos grevistas.  

Boa sorte aos metroviários do DF! 
Essa luta também é nossa!

Foto: Gilberto Sansão Borges

nº 578Publicação do Sindicato dos Metroviários de SP      http://www.metroviarios-sp.org.br – Twitter: http://twitter.com/Metroviarios_SP        18/12/11

Boas festas à 
família metroviária! 

Boas festas 
família metroviária! 

Boas festas à 
família metroviária! 

Congresso: Assembleia 
elegerá comissão 

No início de 2012 serão iniciados os 
preparativos para a realização do 10º Congresso 
dos Metroviários. No dia 12 de janeiro, às 19h,  será 
realizada uma assembleia para eleger os membros 
da sua comissão organizadora. 

Diretores fi carão 

de plantão
Entre os dias 26 de dezembro e 1º de 

janeiro, nove diretores do Sindicato fi carão 

de plantão para atender a categoria. Nesse 

período, a sede do Sindicato será dedetizada 

e desratizada. A caixa d´água será limpa. 

Veja o nome e o telefone dos diretores:

 Marisa: 9871-1310

 Elisabete: 7436-4745

 Peretti: 9569-6437

 Roldan: 9911-7053

 Puff: 7534-6627

 Pasin: 9683-5716

 Spinardi: 9947-2638

 Alex Fernandes: 9928-2295

 Ciro: (esc. B JAT) 9739-7061

Doe sangue! Quando você doa, a vida continua 

Nesta edição relembramos alguns dos momentos deste ano onde 

a categoria metroviária marcou sua signifi cativa participação 

na organização da resistência classista contra a precarização 

do mundo do trabalho. Buscamos a conscientização dos 

trabalhadores, denunciamos os desvios e a má gestão da coisa 

pública e defendemos o transporte estatal e com qualidade para 

a população. Para 2012, desejamos muita saúde e força a toda 

família metroviária e amigos para enfrentarmos com unifi cada 

sinergia todos os nossos desafi os. 

Boas festas e um ótimo 2012!  
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Uni� cados e organizados, em 2012 faremos muito mais!
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2011 não foi fácil. 
Começou com 
uma série de 

ataques. Houve a intervenção na 
sede do Sindicato, por negligência 
na regularização do  alvará de 
funcionamento, um problema que se 
arrastava desde dezembro de 1990. 

Aconteceu também a imposição, 
por parte do Metrô, de um plano de 
cargos e salários que não visava o 
benefício dos trabalhadores, passando 
pelo descumprimento do Acordo 
Coletivo no que dizia respeito ao vale-
refeição e vale-alimentação.

O Sindicato, com o apoio e 
a participação dos metroviários, 
enfrentou e solucionou todos os 
problemas, com muita garra e 
determinação.

Como já é tradição, organizou 
a resistência interna contra os 
desmandos da direção da empresa 
e do governo estadual, interagindo 
com a população denunciando 
as privatizações dos transportes 
públicos e a precarização do trabalho 
metroviário na campanha “Chega 
de Sufoco”; denunciou, também, o 
descaso das autoridades, arrecadando 
e contribuindo com donativos às 
vítimas das tragédias das enchentes.

O Sindicato também realizou 
a semana de homenagens ao Dia 
Internacional da Mulher; fez 
setoriais regulares, ouvindo sempre 
as aspirações da base; realizou uma 
das mais belas campanhas salariais 
dos últimos anos, obtendo, após um 
período sem expressivas campanhas, 
aumento real, fora a equiparação de 
centenas de salários de metroviários 
que exercem a mesma função; 
transmitiu e mantém disponíveis 
no site do Sindicato as assembleias 
da categoria, fato inédito em todo 
movimento sindical; mantém a 
prestação regular para a categoria de 
suas contas.

Protestou contra a privatização 
nas inaugurações das estações 
da Linha 4–Amarela; denunciou 
a apologia ao assédio sexual no 
programa Zorra Total da Rede Globo; 
fez atos na Semana da Consciência 
Negra e participou da Campanha 
pelos 10% do PIB (Produto Interno 
Bruto) para a educação pública.

Foi devolvido o dinheiro do 
imposto sindical ao trabalhador, 
porque a obrigatoriedade serve, 
muitas vezes, para a manutenção 
de estruturas sindicais burocráticas 
como sindicatos, centrais, 
federações e confederações que, em 
geral, acomodam-se à sombra da 
arrecadação compulsória culminando  
no conchavo com patrões e governos.

Mas a luta continua! E o 
compromisso com a conscientização 
da categoria metroviária, sua 
organização e resistência ante os 
ataques, não só se renova como se 
reforça. 

Boas festas e muita força a todos 
em 2012! São os votos do Sindicato, 
contando com os metroviários 
e metroviárias unifi cados, na 
construção de um futuro melhor 
para todos!

Sede regularizada
Contra a mudança 

do Vale-RefeiçãoContra a mudança 

Solidariedade às vítimas 
das enchentes

Seminários e debates
Reuniões setoriais

Ato pelo Plano de Carreira

Assembleias: 

transmissão pela Internet

Festa Julina

Subsede da Linha 5

Fórum em Defesa do Transporte 
Público, Estatal e de Qualidade

2011: Marco histórico da categoria!

Prestação de contas regularPrestação de contas regular

Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

O Sindicato tem apresentado suas contas de 
forma regular, detalhada e transparente. Nem 
sempre foi assim. Por exemplo, foram apresen-
tadas as contas de janeiro a dezembro de 2008, 
no dia 29 de junho de 2009. No  mesmo ano, no 
dia 23 de outubro, foram apresentadas as contas 
de janeiro a junho de 2009. A partir de novembro 
de 2010 passaram a ser regulares.

10% do 
PIB para a 
educação

Campanha  em março arrecadou mais de 
dez toneladas de donativos e 265 cestas 
básicas para RJ e SP.

No dia 20 de janeiro os metroviários realizaram a 

primeira manifestação pública do ano por um Plano de 

Carreira com o uso de coletes e adesivos em frente ao 

edifício Cidade II.

Aconteceu no dia 30 

de julho com música 

ao vivo, brincadeiras 

para a criançada, 

comida típica e 

muita alegria. 

Os metroviários 

apoiaram a 
campanha para 

a melhoria da 

educação pública, 

realizando o 
plebiscito em várias 

estações do Metrô, 

em dezembro.

Vigilância e mobilização com a 

categoria impediram mudanças para 

pior no VR.

Várias entidades participaram do Fórum com 
o objetivo de lutar contra as privatizações. 
Realizaram várias reuniões, atos e distribuição 
de Cartas Abertas à População.

Neste ano foram realizadas setoriais regulares nas 

áreas. Acima setorial da manutenção noturna em Sé.Inauguração ocorreu em abril 
de 2011.

Desde dezembro de 1990 

sofrendo multas e interdição da 

sede, conquistamos fi nalmente 

o alvará de funcionamento.

Neste ano foram organizados vários 

debates e seminários. Entre eles o 

Seminário de Comunicação.

Retirada do lacre na sede do Sindicato.
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Reuniões setoriais

Campanha Salarial: CHEGA DE SUFOCO!CHEGA DE SUFOCO!

Assembleias: 

transmissão pela Internet
Assembleias: 

Fórum em Defesa do Transporte 
Público, Estatal e de Qualidade

Mulheres em luta contra a 

violência e a discriminação!

Semana da 
Consciência Negra

2011: Marco histórico da categoria!

Campanha de Mobilização – pendências

Festa dos 30 anos do Sindicato

10% do 
PIB para a 
educação

Campanha Salarial: Campanha Salarial: 

Os metroviários 

apoiaram a 
campanha para 

a melhoria da 

educação pública, 

realizando o 
plebiscito em várias 

estações do Metrô, 

em dezembro. Sindicato participou de palestras, 
debates, atos e da Marcha da Periferia Comemoração foi realizada no dia 25 de novembro 

com a participação de 1200 pessoas.

Os metroviários fi zeram ato no dia 6 de 
outubro, usaram adesivos e promoveram 
várias atividades para solucionar as 
pendências da Campanha Salarial de 2011.

A Secretaria de Mulheres do Sindicato 

organizou várias atividades durante 

o ano, inclusive a Semana da Mulher 

com teatro nas áreas internas e 

externas do Metrô  e protocolou  carta 

à Rede Globo para alterar o quadro do 

Zorra Total onde ocorre incentivo ao 

assédio sexual

Como há muito tempo não acontecia, a categoria 

fez uma bela Campanha Salarial, junto com o 

Sindicato. Ao contrário da campanha de 2010, 

a categoria conquistou aumento real. Veja à 

esquerda o fac-símile do jornal Valor Econômico 

com o quadro dos Acordos Salariais e abaixo a 

quantidade de contemplados nas equiparações.

Várias entidades participaram do Fórum com 
o objetivo de lutar contra as privatizações. 
Realizaram várias reuniões, atos e distribuição 
de Cartas Abertas à População.

Neste ano foram realizadas setoriais regulares nas 

áreas. Acima setorial da manutenção noturna em Sé.

Assembleias foram 

transmitidas ao vivo e 

estão disponíveis no site. 

Seminário de ativistas. Ato em frente à sede do Metrô.

Reunião de Negociação com grande  
participação da categoria.

Café com os usuários nas estações.

Uso do 
colete na 
Campanha 
Salarial 
teve grande 
adesão.

Assembleias 
contaram 
com ampla 
participação 
dos 
metroviários.

Quadro das equiparações

Percentagens (além dos 8%) Nº de contemplados

Até 3% ................................................................... 86

De 3 a 5% ...........................................................241

De 5 a 8% ...........................................................630

De 10 a 15% ........................................................ 18

De 15 a 20% ......................................................263

De 20 a 23% ........................................................ 57

*Há 5 equiparações de OT´s pendentes 

prometidas para dezembro.



4  PLATAFORMA

Com trinta apartamentos mobiliados, 
banheiro, mini-copa, ventilador de teto 
e TV, possui, também, cozinha coletiva 
com fogões, freezer, utensílios domésticos, 
quatro churrasqueiras individuais com pias, 
estacionamento e piscinas (adulto e infantil).

Aproveitando o fato de que a laje 
da cozinha e lavanderia necessitava de 
manutenção urgente por estar trincada, na 
sua cobertura foram instaladas salas de TV e 
de jogos. 

A categoria merece!

Reformas da quadra e área de lazer
Robson Torres na colônia

Depoimento
“Frequento

 a Colônia desde a 
época do camping. 

Agora melhorou 
muito. Só está 

faltando uns 
brinquedos para 

distrair a criançada”

Robson Torres, AE de 
Tietê
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Robson Torres na colônia

Colônia de Férias:
investimento no lazer!

Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

A Colônia de Férias dos Metroviários, localizada em 
Caraguatatuba,  é  uma ótima opção para o lazer e 
descanso da categoria e seus familiares 

Colônia de férias equipada! Sala de jogos, wireless com rede disponível para acesso à Internet.

Cozinha coletiva com todos equipamentos, portão elétrico e sala de TV com balcão.

Magno Silva, AS de BSS

Nossa quadra poliesportiva foi reformada, solucionando 
o problema com as goteiras e conta agora com um piso 
adequado e seguro. Neste ano foram realizados dois 

campeonatos de futsal organizadas pelo Sindicato além de outras 
modalidades esportivas. O objetivo agora é sua isolação acústica.

Revertendo o anterior 
estado de abandono da 
área de lazer, neste ano 

foram realizadas pequenas 
reformas, visando maior 
conforto dos metroviários. 
Entre elas, a colocação de lavatório e espelho no 
banheiro feminino, além de ampliar de dois para três o número de 
sanitários e a colocação de portas sanfonadas. 

No banheiro masculino foi instalado um mictório, além das 
paredes que dividem os sanitários serem refeitas em alvenaria. As 
portas também são novas. Mais melhorias estão previstas e serão 
executadas no decorrer do ano de 2012. Aguarde!

Entre elas, a colocação de lavatório e espelho no 

Fotos: arquivo/Sindicato
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Área de Lazer do Sindicato

Magno Silva, AS de BSS

Depoimento
“A quadra, antes da recente reforma, estava com seu piso 
inseguro devido à falta de aderência o que me ocasionou 
uma lesão no braço. Agora está totalmente adequada para 
o nosso futsal.” Magno Silva, AS de BSS

Fotos: arquivo e Herculano Falcão/Sindicato


