
nº 590Publicação do Sindicato dos Metroviários de SP      http://www.metroviarios-sp.org.br – Twitter: http://twitter.com/Metroviarios_SP   15/12/12

Sonho Impossível
Chico Buarque

Sonhar
Mais um sonho impossível

Lutar
Quando é fácil ceder

Vencer
O inimigo invencível

Negar
Quando a regra é vender

Sofrer
A tortura implacável

Romper
A incabível prisão

Voar
Num limite improvável

Tocar
O inacessível chão

É minha lei, é minha questão

Virar esse mundo
Cravar esse chão
Não me importa saber

Se é terrível demais

Quantas guerras terei que vencer

Por um pouco de paz

E amanhã, se esse chão que eu beijei

For meu leito e perdão

Vou saber que valeu delirar

E morrer de paixão

E assim, seja lá como for

Vai ter � m a in� nita a� ição

E o mundo vai ver uma � or

Brotar do impossível chão

A categoria em 2012 recuperou sua auto-estima demonstrando capacidade 
de mobilização. Que os metroviários unificados tenham renovadas suas 

energia e disposição para as novas batalhas que virão! Boas Festas! É o que 
deseja o Sindicato dos Metroviários de São Paulo para toda a categoria!

Foi publicada no Diário 
Ofi cial da União, no dia 10 de 
dezembro, a Lei 12.740/2012, 
que garante o Adicional de 
Periculosidade de 30% aos 
Agentes de Segurança Metroviária 
I, II e III. 

O artigo 193 da CLT foi 
alterado e agora estabelece 
que também são consideradas 
atividades perigosas aquelas 
que impliquem risco acentuado 
em virtude da exposição do(a) 
trabalhador(a) a “roubos ou 
outras espécies de violência física 
nas atividades profi ssionais de 
segurança pessoal ou patrimonial”. 

No dia 12 de dezembro, 

o Sindicato enviou um ofício 
ao Metrô cobrando o imediato 
pagamento da Periculosidade 
para que a Lei seja cumprida. 
Como sabemos, a empresa 
sempre procura adiar ao 
máximo qualquer benefício aos 
trabalhadores. 

Outros trabalhadores 
também têm direito ao adicional, 
como os vigilantes. O Sindicato 
parabeniza todos os trabalhadores 
que realizaram uma luta nacional 
para que a reivindicação fosse 
transformada em Lei. No entanto, 
sabemos que só com muita 
mobilização vamos garantir o 
pagamento.  

Periculosidade para AS´s: vamos 
exigir a aplicação da nova Lei
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Amanhã há de 
ser outro dia...
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Prepare-se para ter um Feliz 2013

Campanha da Participação 
nos Resultados (PR) 2012

Casa no Litoral Praia Grande/Caiçara
Vendo com 2 quartos, 2 WC´s, cozinha, sala de jantar e 
visita, varanda, lavanderia, quintal com churrasqueira, 
garagem para 3 autos. Terreno de 190 m² . Área cons-
truída: 100 m². R$ 165 mil. Tratar com Lenita, fones (13) 
3493-4966/(13) 9778-2775 ou Maisa (11) 2653-7982.

Perfumaria Dah – Lua 
No Shopping 25 de Março. Natura, Avon e Victorias 
Secret. Acima de R$ 25,00: pronta entrega e 20% de 
desconto. Tratar com Lua Salazar Filho, fones: 3423-
0910/8172-9232/9433-9981. Estamos no terceiro 
andar, loja 3A-32. Aceitamos todos cartões de crédito. 

Costureira/Especialista em couro e antílope
Reformas em geral. Tratar com Kelli Cassia (PSO), 
fones: 2028-4900/6427-4819 (Tim)/8354-8089 (Tim).

Apartamento Praia Grande/Vila Tupy
Alugo em frente ao mar. Contatos com Waltinho, fones: 
6803-3954/2304-3617/99393-6193.

Clínica de Estética/Podologia Clara Luz
Promoção para metroviários. Podologia: R$ 35,00. 
Redução de medidas (10 sessões de drenagem e 
modelagem): R$ 300,00. Banho de Lua: R$ 30,00. R. 
Padre Olivetanos, 206 – Vila Esperança. Fones: 2681-
7791/2791-9285.

Eletricista: residencial, predial e comercial
Manutenção, conserto e instalação. Tratar com  Rei-
naldo Gomes, fones: 2043-5531/99979-7661 (Vivo) 
ou Varanda, fones: 2641-5950/98196-9437 (Vivo).

Alugo quartos 3 quartos separados
Em apartamento de 93 m². Mobiliado, com porteiro, 
interfone e área de lazer. A 2 km da estação Tucuruvi, 
Jaçanã – SP. Preço a combinar. Tratar nos fones: 95254-
0600 (Oi), 95116-4370 (Tim) ou 97326-2921 (Vivo).

Vendo Siena Fire 8V, 2003/2004
Placa fi nal 6, cinza, completo (menos ar), encosto de 
cabeça, quatro cabeças, fi lmado, alarme. R$ 15 mil. 
Tratar com Sebastião, esc. D, PSO ou no fone: 2925-3790. 

Boticário com 10% de desconto
Aceito pagamento também com cartão de crédito. 
Tratar com André Pitão, fones: 3179-2000 ramal 15515 
ou 6211-5854.

Imóveis no Brás/Projeto imperdível
Ótimo negócio. Apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios 
(1 suíte). Fachada imponente. Ao lado do Metrô Brás. 
Sucesso de vendas. Informações e venda com Argenti, 
fones: 98305-8306/7770-7361- ID 126*29172.

Camisa Niceone
Tecido térmico, crepe, 100% poliamidia. Proporciona 
transpiração, conforto e liberdade de movimento. 
Atacado e varejo. Tratar com João, fone: 98332-7159.

Vendo Corsa Hatch 2010
Completo (menos ar), 1.4, fl ex, 37 mil km, cinza me-
talizado, rodas aro 15 do astra, alarme, som, câmera 
de ré.  R$ 25 mil. Tratar com Paulo, Téc. Sist. Metrov., 
Base Luminárias, esc. 3x1-6x4, ramais: 25551/24894 
ou fone: 99917-8033.

Alugo apartamento na praia 
Praia Grande, Vila Guilhermina. A 100 m da praia.  Má-
ximo 6 pessoas.1 vaga na garagem. Finais de semanas, 
férias, Natal e Ano Novo. Pacote para o Reveillon:10 
dias= R$ 1.700,00. Tratar com Gilmar Messias, fones: 
2982.2600/7990-9609.

Carro novo/Plano troca de chaves
Só anda a pé quem quer! Você vai até a concessionária 
com seu carro usado e sai com o seu carro novo. Conta-
tos com Ivan Almeida, fones: 97156-1162 (Vivo)/98189-
1617 (Tim)/99460-3699 (Claro)/98064-5076 (Oi).

Vendo: sala de jantar em embuia
Mesa retratil: 1,21m x1m (fechada); 1,80m x 1m (aberta) 
com vidro fume temperado de 2mm + 6 cadeiras 
(novas). R$ 1.250,00 + móvel (tagert): 1,38m x 0,46m x 
0,83m, com duas portas laterais, quatro gavetas, com 
vidro bisotê de proteção.  R$ 750,00. Aceito compra 
parcial. Tratar com Kátia Ap. Gonçalves Muraca, As-
sistente Administrativo, Pátio Jabaquara, ramal: 539.

Essência de perfumes importados
Vende-se das marcas: UP!, Ferrari Black, 212 Sexy, Dolce 
Gabanna, Calorina Herrera, entre outros. Masculino e 
feminino. Apenas: R$ 75,00. Aproveite! Tratar com Mar-
celo Oliveira, fones: 98504-7142 (Oi)/98267-6231 (Tim).

Sítio Patinhas-Peruibe
Ampla estrutura. Conforto e o bem estar. Acesse: sites.
goolge.com/site/sitiopatinhas ou contato com Natan, 
eletricista, VPN, PAT, fone: 2527-2707

Gol 1992
Vendo. Motor CHT ok. Documentação ok. Inspeção 
veicular 2012 ok. Branco, som Sony (CD e MP3), 6 auto 
falantes, gasolina. R$ 4.500,00. Tratar com Ana Regina 
(Xuxa),OTM1, Guilhermina-Esperança, esc. D, ou fones: 
97173-3536 (Vivo)/98231-7099 (Tim).

Aluga-se apartamento/Artur Alvim
2 dormitórios, armários embutidos nos quartos e na 
cozinha, piso em madeira, garagem coberta. A cinco 
minutos da estação Artur Alvim. Na rua Padre Manoel 
Barreto. R$ 800,00 + 120,00 condomínio. Tratar com 
Juliana, fones: 4114-2340 ou 96311-2352 (Claro).

Lente Tamron/Canon
Lente de pouquíssimo uso Tamron, 18-270mm f/3.5-
6.3 com PZD. Excelente qualidade ótica. Compacta. 
R$ 1.400,00. Tratar com Assumerum Marcaccini, Ass. 
adm VI, Cidade II, fones: 3291-7884/98766-4574 (Tim)

Filhotes de Pastor Alemão
Vendo lindos fi lhotes de Pastor Alemão, capa preta. 
Falar com Eraldo, fone: 98107-4799.

Vende-se Santana Quantum 2.0/2.000
Completo. Preto, placa: CRT-5553, câmbio original, alar-
me, interface na chave original VW, rodas aro 14, pneus 
novos. Trabalho ou lazer. Documentos ok. R$14.200,00 
(à vista). Tratar Antonio Nunes Viana, AE, Brás, esc. D, 
fones:  2072-3716/2049-1078/97479-6273(Vivo).

Escort Hobby 
Vendo. 1.0, 1995, azul. Documentação ok. Controlar 
2012, ok. R$ 6 mil. Tratar com Murilo, OPS, TCS, ramal: 
14515 ou fones: 96181-6009/2545-8441.

Vendo bangalô duplo/Vila Caiçara
Praia Grande. Pertinho da praia. Um quarto grande, 
sala, cozinha, banheiro, geladeira, fogão, TV, sofá, etc. 
R$ 62 mil (com escritura). Tratar com Alberto Carlos, 
OTM 1 , PCA , A1, ramal: 35111 ou fone: 96568-0769.

Terapia/Espaço Bem-Me-Quer
Reiki, Sushô, Florais de Bach, toque terapêutico. Preços 
especiais para metroviários. Tratar com Vanda, fones: 
97362-6160 (Vivo)/98799-9500 (Tim).

 Ao esconder 
a colisão do 
trem I12 
contra o A33 
no Pátio 
Jabaquara, 
a Cia. 

revelou a profundidade 
dos acontecimentos que 
envolvem os metroviários e, 
por conseguinte, a população 
de São Paulo. O silêncio da 
grande imprensa também é 
eloquente. Somente a Carta 
Capital dedicou atenção ao 
tema.

Impressiona que órgãos 
públicos, tão ágeis em 
culpabilizar os metroviários, 
não dêem atenção ao 
fato de que em segundos 
milhões de reais terem sido 
desperdiçados. Estes mesmos 
órgãos tão “preocupados 
com o transtorno” causado 
ao usuário quando somos 
obrigados a fazer greve, não 
observaram que de repente 
deixaram de circular dois 
trens. 

Salta aos olhos também 
a falta de preocupação do 
governo com segurança, tanto 
dos trabalhadores quanto dos 
usuários. Abriu-se, ou melhor, 

fechou-se uma Copese para 
analisar o “quase acidente” 
(no Metrô, a colisão não é 
acidente!). Até hoje não se 
sabe o resultado, mas sem 
sombra de dúvida o foco da 
Copese não é segurança, para 
isso existem as Cipas, que 
não tiveram acesso à “cena do 
crime”. 

Se o Sindicato e a 
bancada dos trabalhadores 
nas Cipas não atuassem, 
este fato, grande como um 
elefante, já estaria na gaveta 
da memória.

A matéria da Carta 
Capital recorda outro 
“acidente”: a queima de 
arquivo (sem aspas), do 
Metrô. Foram um total de 
15.399 caixas com contratos 
assinados entre 1997 e 
2011, relatórios Copese 
realizados entre 2006 e 2009, 
e questiona, com pertinência, 
se os fatos não têm ligação 
entre si. A queima foi em 
julho, mais o cheiro da cinza 
ainda está vivo, junto com ele 
vieram outros cheiros, mais 
desagradáveis ainda. 

O Governo e o Metrô 
devem muitas explicações ao 
público. Os contratos com 

as Alstoms e empreiteiras 
devem ser investigados e 
questionados. O projeto para 
transporte, baseado nas PPPs 
causam danos irreparáveis aos 
metroviários e à população.

O Sindicato procurou 
e está em contato com 
parlamentares e acionando os 
órgãos competentes para que 
mais este fato, que desnuda 
o projeto do governo tucano 
de São Paulo, não caia no 
esquecimento.

Nossos últimos fi nais 
de ano foram recheados 
de surpresas, este não está 
sendo diferente. O lado bom 
(sempre existe um) é que estes 
eventos nos alertam e nos dão 
dimensão das tarefas para 
2013.

Diante do que nos espera, 
a diretoria do Sindicato tem 
consciência do seu papel na 
construção da unidade da 
categoria para enfrentar os 
desafi os do próximo ano. 
Em 2013, maio começa em 
janeiro. Boas festas à família 
metroviária. 

Sérgio Renato da Silva 
Magalhães (Sérgio Carioca) 

é mecânico de manutenção e 
vice-presidente do Sindicato 

Para quem imaginava que 
houvesse limites para 

as ações “misteriosas” da 
atual gestão do governo do 
Estado e do Metrô, acabou se 
surpreendendo. 

No dia 1º de dezembro, o 
jornal “Estadão” publicou que 
haviam sumido 15.399 caixas 
de documentos em julho deste 
ano, mas só houve o registro 
no edital do Diário Ofi cial 
Empresarial do dia 30 de 
novembro. Só que no dia 4 de 
dezembro, o mesmo “Estadão” 
noticiou que um grupo 
armado espalhou gasolina 
e ateou fogo num depósito 
terceirizado onde estavam os 
documentos. 

O boletim de ocorrência 
foi registrado na 2ª Delegacia 
de Polícia de Itu. Consta que 
haviam registros de incidentes 
notáveis e falhas em registro da 
Copese (Comissão Permanente 
de Segurança), além de dados 
de reformas recentes.

Mais um “mistério” 
somado aos incêndios 
ocorridos no Detran, no HC, 
em favelas, chacinas de pobres 
nas periferias não esclarecidas, 
ao bloqueio pela bancada 
governista de dezenas de 
CPIs no Estado ou a apuração 
sobre a “cratera” da estação 
Pinheiros, que até hoje não 
apontou responsáveis, dentre 
outros.

Se tivessem a previsão de 
que ocorreria a colisão do I12 
no Pátio Jabaquara no dia 1º, 
talvez o misterioso “sumiço” 
fosse adiado para outra 
oportunidade.

O ex-presidente do Metrô, 
que chegou a ser afastado do 
cargo pela Justiça a pedido 
do Ministério Público por 
suspeita de corrupção na 
extensão da Linha 5-Lilás, 
representando empresa privada 
de transporte ferroviário 
obtém PPP do Estado de R$ 
20 bilhões, sete meses após 
deixar a empresa pública. 
Seu substituto no Metrô 
também já foi condenado por 
improbidade quando esteve à 
frente da Sanasa, empresa de 
saneamento em Campinas.

Diante disso, não é possível 
atribuir muita credibilidade 
quando a direção do Metrô 
divulga que a colisão do I 
12 no Pátio Jabaquara será 
apurada pela Copese e pela 
Secretaria de Segurança 
Pública sob esta gestão do 
Estado.

Comparativamente, pode 
se considerar que, em relação 
ao nível de organização e o 
montante movimentado nessas 
ações “misteriosas” em São 
Paulo, que oneram o erário 
público, a famosa organização 
criminosa paulista dos 
presídios não passaria de um 
bando de trombadinhas. 

DESPESAS CAMPANHA DA PR 2012
Descrição Total

Adesivos 5.945,00 

Carta Aberta à População (4 edições) 10.175,00 

Editais (4) 3.624,00 

Gomaq (manutenção de impressora) 1.054,74 

Informe Publicitário - MetroNews (4 edições) 26.400,00 

Monte Fuji - Locação vans e ônibus (3)  3.500,00 

Coletes 20.000,00 

Gasolina  355,07 

Estacionamento  76,00 

Papel para impressão do 
Bilhete do Sindicato

 1.150,00 

TOTAL CAMPANHA SALARIAL 72.279,81 

Traga sua força para nossa luta!
Sindicalize-se!

Ao lado, os 
números dos gastos da 
Campanha da PR. 

Qualquer dúvida, 
contate o Conselho 
Fiscal do Sindicato pelo 
telefone 2095-3600.

Se você ainda não é sócio 
do Sindicato, não perca mais 
tempo. Sindicalize-se e ajude 
a construir a história de uma 
das mais expressivas categorias 
profi ssionais do País. 

Sempre contando com 
a mobilização da categoria, o 
Sindicato tem obtido várias 
conquistas salariais e de 

benefícios. Além disso, também 
oferece inúmeros serviços que 
podem ser conferidos 
no site www.
metroviarios.org.br. 
No próprio site, você 
pode tornar-se sócio 
do Sindicato. Se preferir, 
procure um diretor da entidade 
para sindicalizar-se. 
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2012: ano de 
mobilização e luta! 

Organização: 10º Congresso e reuniões setoriais prepararam a forte Campanha 
Salarial e a Campanha da Participação nos Resultados (PR)

Lutas: Renovação e conquista de direitos
Campanha Salarial  

Após cinco anos sem 
realizar uma greve, os 
metroviários pararam no dia 
23 de maio. A campanha não 
se resumiu à greve: foram 
realizadas várias assembleias 
representativas, exaustivas 
reuniões de negociação com a 
empresa, distribuição de Cartas 
Abertas, setoriais, entre outras 
atividades. 

Com determinação 
e unidade, conseguimos 
várias conquistas. Além da 
reposição salarial e aumento 
dos benefícios, os agentes de 
segurança e estação e obtiveram 
Adicional de Risco de Vida de 
15% (anteriormente era de 10%). 

Para desinformar a 
categoria, o Metrô inovou em 
2012. Inventou o jornal “Linha de 
Frente”, com um formato muito 
parecido com boletins sindicais 
de trabalhadores. A intenção 
era confundir os metroviários. O 
mentiroso “Linha de Frente” e as 

matérias plantadas nos grandes 
jornais pelo governo estadual 
não impediram a mobilização da 
categoria. 

Campanha da PR
A assembleia realizada 

no dia 23 de outubro fechou a 
campanha da PR (Participação 
nos Resultados). O pagamento 
será feito em 28 de fevereiro 
de 2013 e ninguém poderá 
receber menos que R$ 4.140,63. A 
fórmula para o pagamento da PR 
é a seguinte: uma parcela fi xa de 
R$ 3.251,15 (sem metas) + 40% 
do salário base

O Sindicato continuará 
defendendo uma PR igualitária, ou 
seja, o mesmo valor para todos os 
trabalhadores. Mas, infelizmente, 
a empresa defende suas altas 
altas chefi as. A forte mobilização 
dos metroviários, no entanto, fez  
o Metrô recuar em querer pagar 
a PR somente em 30 de abril e 
retirar uma cláusula que garantia 
80% do salário para um grupo de 
privilegiados na empresa.  

A luta contra o preconceito 
Nosso Sindicato tem 

duas Secretarias bastante 
atuantes na luta contra o 
preconceito: a de Assuntos 
de Discriminação Racial e a 
de Assuntos da Situação da 
Mulher. Ambas desenvolveram 
várias atividades durante o 
ano de 2012. 

No caso da Secretaria de 
Assuntos de Discriminação 
Racial, houve a participação 
em vários atos públicos, 
debates, marchas, entre 
outras atividades. A Secretaria 
também realizou um Censo 
Étnico-Racial na categoria. 
Essa foi uma deliberação 
do 10º Congresso dos 
Metroviários, com o objetivo 

de ajudar a Secretaria a 
organizar atividades que 
visem combater o racismo. 

Já a Secretaria da Mulher 
levou durante todo o ano uma 
campanha contra o assédio 
sexual no metrô. Teve bastante 
repercussão na grande 
imprensa a mobilização 
realizada pela Secretaria 
contra alguns programas 
televisos que incentivam o 
assédio no metrô. 

Em março de 2012, 
a Secretaria organizou o 
8º Encontro das Mulheres 
Metroviárias, em Jacareí, 
que ajudou a fortalecer a 
organização feminina na 
categoria.

Organização
10º Congresso 

Durante três dias do mês de 
abril, 158 delegados discutiram 
e votaram várias deliberações 
que nortearam as iniciativas 
do Sindicato e ampliaram a 
democracia na entidade. O 10º 
Congresso reafi rmou a política da 
atual diretoria do Sindicato em 
devolver o dinheiro do Imposto 
Sindical, o que já havia sido feito 
em 2011. 

Essa contribuição é imposta 
pelo governo federal e alimenta 
burocratas e a criação de inúmeros 
sindicatos fantasmas, que não têm 
ligação com as suas bases. 

O evento também acabou 
com a fi gura do delegado nato 
para congressos. Agora, todos os 
delegados deverão ser eleitos 
em suas bases, inclusive os 
diretores do Sindicato. 

O 10º Congresso também 
foi marcado pela desfi liação da 
central CTB. Será realizado um 
plebiscito, em até seis meses 
após a próxima eleição do 

Sindicato (novembro de 2013) 
para decidir se o Sindicato irá se 
fi liar a alguma central ou não. 

Os debates, com ampla 
participação da base, ajudaram 
na preparação da vitoriosa 
Campanha Salarial 2012.

Setoriais o ano inteiro
Durante todo o ano foram 

realizadas as tradicionais reuniões 
setoriais. Elas são um instrumento 
de ouvir o trabalhador e de levar 
a ele as decisões das assembleias 
e da diretoria do Sindicato. Outra 
atividade importante para a 
organização do metroviário foi a 
eleição da Cipa.

Assembleia do dia 23 de maio na quadra do Sindicato

Assembleia decide pela GREVEReuniões de negociação com grande participação

Assembleia realizada em 16 de maio

8º Encontro das Mulheres Metroviárias

Ato contra a discriminação racial

Ato, em 20/9, em frente ao Cidade II pela PR 

Plenária do 10º Congresso da categoria

Uso de colete e setoriais foram decisivos nas Campanhas 

Abertura do 10º Congresso

Ato em Sé da Campanha Salarial/2012
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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. Sub-sede: Rua Cerqueira 
César, 480, Santo Amaro. Atendimento: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h, (fecha das 12h 
às 13h), fone: 7467-3841. Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br Presidente: 
Altino de Melo Prazeres Júnior. Diretor Responsável: Ciro Moraes dos Santos. Redação 
e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP. Projeto Gráfico e Editoração: Maria 
Fígaro. MTb 25.888-SP. Fo tolito e Impressão: LWC Editora. Tiragem: 6 mil exemplares. 

Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

Ato pelo Direito de Greve na Faculdade de Direito da USP, em junho 

Equiparação Salarial:  preencha o formulário
Diante da enrolação do 

Metrô em resolver o problema 
da Equiparação Salarial, o 
Sindicato e a Comissão de 
Trabalhadores que trata do 
tema orientam os metroviários 
a preencherem o Histórico de 
Atendimento. 

O documento está 
no site do Sindicato (www.

metroviarios.org.br) e 
deve ser preenchido com as 
informações solicitadas. Essa é 
mais uma forma de continuar 
pressionando a empresa. 

No site há todas as 
orientações necessárias para o 
preenchimento do Histórico de 
Atendimento, que será enviado 
à empresa. 

Sindicato resgata promoção de ASs
O Metrô impediu a promoção de ASs para SLs 
em 2006, usando como desculpa a implantação, 
de forma unilateral, do seu plano de cargos e 
salários. O Departamento Jurídico do Sindicato, 
em ação na Justiça do Trabalho, obteve a correção 
daquele equivocado impedimento. Esperamos 
que a direção da empresa, diante dessa decisão 
judicial, reveja a lamentável atitude que impôs 
prejuízos aos funcionários, impedidos de assumir 
suas promoções à época, mesmo tendo concluído 
seus treinamentos, promoções conquistadas por 
méritos próprios no seus respectivos desempe-
nhos profissionais.

Troca de trilhos provoca confusão
A troca de terceiro trilho no último dia 9 na 
via 1 entre Arthur Alvim e Itaquera, durante 
a operação comercial em via singela na via 2 
(atribuição originalmente exclusiva do VPN e 
VPL, assumida por uma terceirizada) além de 
expor os 180 trabalhadores a riscos, trabalhando 
enquanto trens circulavam na outra via, causou 
um tumulto na estação Patriarca, pela demora 
no transporte das pessoas que se concentraram 
na estação com destino à Itaquera. Isso expôs os 
metroviários a riscos em consequência da fúria 
dos usuários, culminando na depredação de um 
trem e instalações.O Sindicato exige que o Metrô 
adote medidas preventivas, como, por exemplo, 
tentar executar as atividades fora da operação 
comercial para evitar a repetição do problema.

Intervalos no Tráfego da L2
Os diretores do Sindicato Altino, Ciro e Maria do 
Carmo, juntamente com representantes do Trá-
fego da Linha 2-Verde, estiveram reunidos com o 
coordenador de trens Tadeu, o SG Ronaldo e SL 
Barsotti no último dia 5. A empresa se compro-
meteu a respeitar os intervalos mínimos de 15 
minutos entre voltas e 35 minutos para a refeição 
durante os turnos de trabalho. Ficou também acer-
tado que mudanças de horários dos trabalhadores 
serão tratadas com critérios transparentes para 
que nenhum OT se sinta prejudicado.

Intervalo intrajornada
O Sindicato, embora não compactue e nem 
estimule as ações trabalhistas pela indenização 
de horários de refeições por não estarem con-
templadas no nosso Acordo Coletivo, além de, 
na prática, aumentarem a jornada de trabalho, 
repudia as retaliações promovidas por algumas 
chefias que, arbitrariamente, remanejam esses 
funcionários de suas escalas. O Sindicato continua 
tentando negociar com a Cia. um acordo global 
sobre jornada que não extrapole as oito horas 
diárias buscando nos turnos de revezamento a 
jornada de 36 horas semanais.

Calendário de Compensação
O Metrô divulgou o calendário de compensação 
de 2013, onde constam seis meios períodos que 
geraram grande insatisfação aos trabalhadores 
envolvidos. Nestes dias seremos obrigados a vir 
trabalhar à tarde. Para quem mora distante, esta 
compensação é absurda. É somente meio dia, onde 
a produtividade cai e a empresa perde. A Cia. não 
quis negociar, demonstrando uma truculência 
sem cabimento. Já que o GRH não quer discutir o 
calendário globalmente, para minorar a insatisfa-
ção, queremos que as áreas possam negociar de 
acordo com suas especificidades. Exigiremos que 
conste do acordo do próximo ano um calendário 
de compensação que satisfaça a categoria.

Diárias da Colônia são reajustadas
A partir de 1º de janeiro de 2013, as diárias da 
Colônia serão reajustadas. Veja os valores: diária de 
R$ 50 por apartamento com cinco pessoas (sócio 
mais quatro dependentes diretos), valor mínimo 
de R$ 30 quando houver menos de cinco pessoas 
no apartamento. Do convidado será cobrado R$ 
25. A partir de 1º de janeiro de 2014 os reajustes 
serão realizados de acordo com o percentual 
conquistado pela categoria no ano anterior. 

Ano de lazer e diversão
Cultura

A Secretaria de Esporte, Cultura 
e Lazer realizou várias atividades 
durante 2012. O Sábado Cultural 
foi uma forma de incentivar o 
metroviário a compartilhar suas 
atividades artísticas. Rolaram shows 
de rock, exposições de fotos e obras 
artísticas. 

No ano em que foi comemorado 
o centenário de nascimento de Luiz 
Gonzaga, a Secretaria organizou com 
sucesso o “Arraiá” dos Metroviários, 
em junho. 

Esportes
O Sindicato promoveu várias 

atividades esportivas, como o 1º 
Campeonato de Futebol de Campo 
Com apoio do Sindicato, as equipes 
metroviárias foram destaque 
nos Jogos do Sesi. O tradicional 
campeonato de truco também foi 
realizado em 2012

Direito de Greve
No dia 25 de junho foi 

realizado, no Largo São Francisco, 
o Ato Público pelo Direito de 
Greve. Participaram trabalhadores 
de várias categorias, estudantes, 
representantes de partidos 
políticos e de movimentos 
populares. Existe hoje no 
País uma forte iniciativa dos 
patrões e dos governos federal, 
estadual e municipais no sentido 
de criminalizar as greves e 
mobilizações sociais. Para isso, 
contam com o apoio dos grandes 
meios de comunicação. 

Os metroviários sentiram 
isso na pele na Campanha 
Salarial, quando enfrentaram uma 
campanha mentirosa do governo 
Alckmin, com respaldo de grandes 
jornais e televisões. Por isso, 
iniciativas como a do Ato Público 
são extremamente importantes 
para garantir os meios de atuação 
dos trabalhadores. 

Contra o Acordo 
Coletivo Especial 

Os metroviários não querem 
o Acordo Coletivo Especial 
(ACE). Sabem que ele é nocivo 
aos trabalhadores, que tem o 
objetivo de diminuir ou retirar 
direitos trabalhistas. A categoria 
realizou, no dia 26 de novembro, 
um debate sobre o assunto. 

Os debatedores foram 
Altino de Melo Prazeres Júnior, 
presidente do Sindicato dos 

Metroviários de São Paulo, que  
atacou o ACE, e Sérgio Nobre, 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, que quer 
transformar a proposta do ACE 
em lei. 

Altino deixou claro que o 
ACE é uma forma de fl exibilizar 
os direitos trabalhistas e é um 
projeto que só interessa aos 
empresários. 

2012 também foi 
ano de debate

Da esq.  para direita: debatedores pelo Direito de Greve e debate sobre o ACE no Sindicato 

Mobilidade Urbana foi discutida em setembro

Da esq.  para direita: festa junina no Sindicato e futebol de campo no PIT 

Sábado 
Cultural e 

torneio de truco
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