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Todos ao Seminário!
 O Seminário vai 

preparar a Campanha 
Salarial 2013; também 

no dia 13 de abril vai 
acontecer a posse 

dos Delegados 
Sindicais 

Após a entrega, no dia 15 
de março, da pré-pauta de 
reivindicações, em cumprimento 

aos prazos estabelecidos para as 
negociações da Campanha Salarial, 
convidamos você a participar 
do Seminário para elaborarmos 
coletivamente a complementação 
da pauta de reivindicações.

Se você têm alguma colaboração 
para inclusão na pauta, certifi que-
se de que sua sugestão já não esteja 
contemplada na pré-pauta de 
reivindicações, disponibilizada no 
nosso site.

Até o dia 11 de abril, preencha a 
fi cha de inscrição e envie suas sugestões 
para o Sindicato para o e-mail: 
sindicato@metroviarios-sp.org.br ou 
por meio de um diretor.

O Seminário da Campanha 
Salarial vai acontecer no dia 13 de 

abril, sábado, a partir das 9h no 
Sindicato.

A participação de 
todos é importantíssima 
para o sucesso de um 

Acordo Coletivo que 
melhore as condições 
de vida e trabalho da 

categoria metroviária.

Seminário!
Campanha Salarial 2013

Dia Horário Local
15/4
(segunda-feira)

8h
23h

Base PPQ-Fazendinha + LUZ e TUC
Base LUZ (LUZ+ PPQ-Fazendinha)

16/4
(terça-feira)

8h
23h30

EPB Diurno
EPB Noturno

17/04
(quarta-feira)

10h
14h
23h30

PAT+WJA 
Base TRD (MRS/TRD+TUC)
PAT+WJA 

18/4
(quinta-feira)

10h
14h
23h30

PIT
Base VTD (MRS/VTD+BFU)
PIT+PCA

19/4
(sexta-feira)

8h
10h

Base PCA
PTI (Pátio Tamanduateí) – Bloco N

22/4
(segunda-feira)

8h
23h15

PCR Diurno
PCR Noturno

24/4
(quarta-feira)

9h30
13h30

Canteiro de Obras GEO + GEM (Rua Vergueiro, 2.850)
Canteiro de Obras GE4 (Rua Oscar Freire, 1.237)

29/4
(segunda-feira)

8h
14h
23h30

Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU
Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN)
Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU

30/04
(terça-feira)

8h
23h00

Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
Base REP+BFU

Setoriais de Abril

reivindicações, em cumprimento 

Se você têm alguma colaboração 

Participe do 
Seminário: preencha 
a fi cha de inscrição. 

Veja na pág. 4!

Função Dia Horário Assunto
Of. Manut. 3/4 17h30 Plano de Carreira
OTM2 e 3 
Tráfego

4/4 10h30 e 
15h30

Plano de Carreira/
Equiparação

TSM 4/4 18h Movimentação Salarial
ASM1, 2 
e 3

9/4 10h30 e 
15h30

Plano de Carreira/
Equiparação/Jornada

GLG 10/4 18h Plano de Carreira/
Periculosidade/Ajudantes

OTM3 
Estação

10/4 10h30 
e15h30

Plano de Carreira

OTM1 11/4 10h30 e 
15h30

Periculosidade/
Equiparação/Jornada

Reuniões Pré-Seminário da 
Campanha Salarial 2013*

*Todas as reuniões serão realizadas no Sindicato



Camaradas,

A solu-
ção colocada 
em todo o 
mundo para 
evitar o apro-
fundamento 
da crise eco-

nômica é a retirada de direitos 
dos trabalhadores. Precarizam as 
condições de trabalho para au-
mentar os lucros dos patrões e dos 
banqueiros.

É necessário organizar a 
classe trabalhadora para bloquear 
os ataques da patronal e dos 
governos.

No dia 24 de abril será 
realizada uma grande marcha 
em Brasília, uma jornada de 
lutas contra os ataques do 
governo federal aos direitos dos 
trabalhadores.

Esta é uma iniciativa da 
CSP-Conlutas, em conjunto com 
várias entidades de trabalhadores 
nacionais, sindicatos e 
movimentos sociais e estudantis. 
Inclusive sindicatos ligados à 

própria CUT (central que apoia 
o governo) estão se programando 
para irem, pois estão vendo que a 
política da presidente Dilma está 
favorecendo os patrões e não os 
trabalhadores. 

Nosso Sindicato estará 
lá, junto com a Fenametro e 
os metroviários de todo o País, 
levando nossas bandeiras de lutas.

Mostraremos nossa 
indignação frente aos ataques 
privatistas do governo federal 
(PT), como no caso dos portos e 
aeroportos e a entrega de R$ 133 
bilhões para o pacote de logística 
que irá criar Parcerias Público-
Privadas na área de transporte 
ferroviário e metroviário. 

Também mostraremos nossa 
indignação contra a prática de 
criminalização dos grevistas, 
como nos casos dos metroviários 
de Brasília e dos operários das 
obras do PAC.

Mais uma vez diremos 
não ao ACE (Acordo Coletivo 
Especial), projeto que vem com 

o objetivo de fl exibilizar a CLT 
e possibilitar ataques brutais 
à nossa classe, como redução 
de salário, acabar com o 13º 
salário, licença- maternidade, 
férias e muitos outros direitos 
conquistados com sangue, suor e 
lutas dos trabalhadores.

Na Previdência, não 
queremos trocar seis por meia 
dúzia! Não aceitamos a proposta 
de 85/95 defendida por centrais 
governistas ou que piorada pelo 
governo pode chegar a 95/105. 

Queremos o fi m do 
famigerado Fator Previdenciário! 
A fórmula aplicada nesse fator 
reduz em até 40% os benefícios 
recebidos, deixando quem 
realmente contribuiu para o 
crescimento do País na miséria.

A classe trabalhadora não 
vai pagar a conta dessa crise! 
Todos à marcha do dia 24 de abril 
em Brasília!

Flávio Rogério Gomes dos 
Santos é diretor de base do 

Pátio Itaquera.

Metrô 24 horas 
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Dia 24, vamos protestar em Brasília!

Renata Leite apitou duas partidas da terceira rodada

Árbitra da Fifa prestigia Campeonato

No dia 20 de março, 
uma audiência pública 

na Assembleia Legislativa, 
organizada pelos deputados 
estaduais Leci Brandão 
(PCdoB) e Cláudio Marcolino 
(PT), debateu o projeto 
de extensão da operação 
comercial no Metrô para 24 
horas. O Sindicato, presente na 
audiência, se posicionou sobre 
o tema.

Os metroviários de São 
Paulo defendem mais metrô, 
público, estatal e de qualidade 
e se orgulham do seu trabalho 
no transporte diário dos quase 
cinco milhões de pessoas 
da cidade. Gostariam de 
proporcioná-lo 24 horas por 
dia, diante do permanente 
dinamismo da região 
metropolitana da cidade.

Porém, devido à 
negligência do governo do 
Estado com o transporte 
público, tendo inclusive cortado 
2,5 bilhões de reais previstos 
no orçamento de 2013 para 
transporte e habitação, e que 
nunca investiu na ampliação do 
sistema diante da necessidade 
da população, não permite que 
os parcos 74 quilômetros de 
metrô (apenas 63 públicos), 
funcionem 24 horas sem a 
diária manutenção preventiva 
para garantir a segurança do 
sistema e dos usuários.

Para possibilitar o 
atendimento seguro da 
população 24 horas por dia, 
como o metrô novaiorquino, 
único no mundo que atende 
parcialmente no período 
noturno, seria necessária a 
construção de mais linhas e 
a contratação de muito mais 
metroviários. Como está hoje, 
seria uma irresponsabilidade 
com a população, com a 
manutenção, limpeza e 
conservação e, principalmente, 
com os metroviários da 
operação, que já se desdobram 
diante de um quadro reduzido.

E não será resolvido o 
problema com privatização. 
Além do transporte ser 
uma responsabilidade do 
Estado, não há integração da 
manutenção e operação estatal 
com  o Consórcio ViaQuatro. 
O interesse privado visa lucro 
em detrimento do bem-estar 
da população. Por exemplo, 
usuários que usam o último 
trem da transferência das linhas 
do metrô público não têm 
garantido o trem na Linha 4.

Por isso, a categoria 
metroviária exige subsídio 
público para ampliação do 
sistema e redução da tarifa, 
para um transporte seguro e 
decente em período integral 
sob o controle e operação do 
Estado com a fi scalização da 
população. Infelizmente, na 
atual conjuntura, isso não é 
possível.

Encontro Internacional busca 
unir a luta dos trabalhadores

A próxima rodada vai rolar no dia 6 de abril, a partir das 9h. 
Acompanhe a tabela do Campeonato no site do Sindicato.

Monza 
Vendo em bom estado. Ano 89/90, verde. R$ 
6.500,00. Tratar com Anísio/Mônica, fones: 
97081-5492/4966-2883.

Citroen C3 
Vendo. Modelo XTR, 1.4, flex, 07/08, preto, 
bancos em couro com encosto de braço, ar 
condicionado, rádio com funções no volante. 
Completo. Bom estado de conservação. R$ 23 
mil. Tratar com Felippe, ASMI, PDS, 5X2 tarde, 
ramal: 36015, fone: 99220-1000. 

Chácara/Santa Isabel
Alugo. Venha se divertir, relaxar e descansar 
em meio a natureza. chácara com piscina, 
churrasqueira, forno e fogão a lenha, bilhar, 
pingue-pongue e pebolim. Fotos no Facebook: 
chacara recanto das andorinhas. Descontos 
para metroviários. Tratar com Severino, fones: 
2584-2100/ 98080-7133.

Casa na Praia/Itanhaém 
Vendo ao lado da praia a 350 m do mar. Bem 
localizada. Rua calçada, próximo a rodovia. 
Terreno de 300m². Área construída de 120m². 
Totalmente gradeada e segura com alarmes 
(janelas e portas com grades). Acomodações 
para até 10 pessoas com 2 dormitórios (1 suíte 
e outro com armário embutido), sala, cozinha 
grande, 3 WCs, lavanderia, área de lazer coberta, 
churrasqueira, 2 varandas, vaga para 5 carros (2 
cobertas/uma fechada), ducha de praia., 2 mesas 
com cadeiras, 2 geladeiras, jardim, quintal com 
espaço para píscina ou edícula. Documentos ok 
! R$ 150 mil.  Aceita-se FGTS SP e fi nanciamento 
bancário. Tratar com Edison Assis, fones: (13) 
3424-2969 / (11) 99950-3288 (Vivo) / (11) 98577-
6408 (Tim)/- (11) 98670-1529 (Tim).

Vectra 98
Vendo. GLS, 2.0, azul, pneus, câmbio e radiador 
novos. R$12.900,00. Tratar com Aparecida, 
OTM1,ARV, esc D, fones: 31792000/16300 ou 
99703-8567.

Celta life 
Vendo. 2007/2007, prata, 2 portas. Revisão em 
dia. Ótimo estado. Apenas: R$ 14.500,00. Vale a 
pena conferir. Tratar com Flávio, fones: 4649-0350 
ou 98873-8082 (Claro).

JR Pinturas
Realizamos serviços de pinturas em geral. Apli-
camos: texturas, grafi atos e marmorato. Tratar 
nos fones: : 98299-2138 (Tim)/ 96234-1726 (Oi) 
ou jr.maispintura@yahoo.com.br.

Infortec
Sistemas Tecnológicos Ltda.  Monitoramento 
via web, fechaduras eletromagnética, câme-
ras e monitoramento, alarmes perimetrais, 
redes, controle de acesso, infraestrutura. Tratar 
com Marcelo,  fones: 7006-6677/6999-9055/
ID:38*47455. Acesse: www.infortecst.net 

Apartamento
Vende-se ao lado Metrô República. 1 dormitório 
reformado, lavanderia coletiva, espaço gourmet, 
academia, 30m². R$ 210 mil. Aceita-se fi nancia-
mento. Tratar com Inês, fones: 99722-7499 (Oi) / 
97011-5924 (Tim).

Mel em promoção
Mel puro, própolis, pólen, geleia real e produtos 
apícolas em geral. Tratar com José Costa,VGO 
esc. A ou pelos fones: 2964-9563/97370-
5644/98734-0885.

Apartamento
Vendo na Cidade Tiradentes. 2 dormitórios e 
vaga de garagem. Tratar com José Costa, fones: 
97370-5644 e 98734-0885.

Corsa Hatch 
Vendo. 1.4, fl ex, modelo 2010 Maxx, 4 portas, 
cinza metálico, 2009/2010, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, limpador e desembaça-
dor traseiro, alarme, farol de neblina, isul-fi lm, 47 
mil km rodados. Carro original em ótimo estado. 
Bem e econômico (17km/l na estrada/gasolina). 
R $22 mil. Brinde: GPS com TV digital. Tratar com 
Paulo, Técnico de Manutenção, Base IMG, fones: 
25543 /25544 ou 99917-8033. 

Moto
Vende-se Yamaha, XTZ 125, preta, 2007. R$ 
5.200,00. Tratar com Débora, ASM I, RPS, tarde, 
4x1x4x3, fone: 98809-2144.

Vende-se Mel puro
Vendo mel silvestre de apiário próprio, na região 
do Vale do Ribeira (SP). Própolis, polén, geleia 
real e outros produtos apícolas em geral. Tratar 
com Eloy,  fones: 98163-7650 (Vivo) / 5621-4021 
(res.) ou no ramal 205, Pat/Jab.

Embarque Classifi cados
Novo site para anúncios dos metroviários. 
Seu anúncio mais tempo no ar. Acesse: www.
embarqueclassifi cados.com.br. Anuncie Grátis. 
Informações: Anderson Fava, fones: 99346-
4584/15515.

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

Renata Leite, árbitra da Fifa, 
apitou dois jogos da terceira rodada 
do Campeonato de Futsal do 
Sindicato, realizada no dia 23 de 
março. Renata foi a primeira mulher 
a apitar uma partida da Copa do 
Mundo de Futsal Fifa. Isso aconteceu 
no dia 1º de novembro de 2012, no 
jogo entre Tailândia e Costa Rica, em 
Bangcoc (Tailândia). Ela tornou-se 
árbitra de futsal em 1998 e ganhou o 
escudo da Fifa em 2007. 

Nos próximos dias será 
publicada, em nosso site, uma 
entrevista com Renata, que, com 
sua presença, valorizou ainda mais 
o XXII Campeonato de Futsal do 
Sindicato. 

Nos dias 22, 23 e 24 de março, 
mais de 200 representantes de 
sindicatos de 30 países da Europa, 
América, África, Oriente Médio 
e Ásia se reuniram em Paris para 
impulsionar a unifi cação de lutas 
de resistência dos trabalhadores 
diante dos ataques dos governos 
e patrões aos direitos de nossa 
classe. O Encontro foi convocado 
pela Union Syndicale Solidaires 
da França, Confederacion General 
del Trabajo (CGT) da Espanha e a 

CSP-Conlutas, do Brasil. 
Mais informações sobre o evento e suas resoluções serão veiculados no 

próximo Plataforma.

Foto: arquivo/Sindicato

Foto: Alexandre Roldan/Sindicato
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Veja a lista dos companheiros eleitos delegados 
sindicais que, além de serem decisivos na 

organização e mobilização da categoria na 
Campanha Salarial, atuarão para melhorar a 
integração do Sindicato junto à categoria.

Foram eleitos 78 delegados sindicais 
num processo democrático e transparente. 
Representou o cumprimento de mais um 
compromisso assumido pela atual diretoria do 
Sindicato. 

A posse dos delegados vai acontecer no dia 
13 de abril, durante o Seminário da Campanha 
Salarial. Realizar uma campanha forte será o 
primeiro desa� o dos delegados, junto com a 
categoria. 

Compareça no dia 13 de abril e 
ajude a convocar todos da sua área. 

Confi ra os delegados 
sindicais eleitos

ÁREA CANDIDATOS

TRD Reinaldo Antunes Machado

LUZ Pedro Henrique Rebucci

BTO
Cláudio Roberto A. Ribeiro/Patrícia Aun 
Fioravante

SCZ
Felipe Guarnieri/Willian Lages Gimenes 
Miron

ARV Ana Maria de Souza

SAU Ivania Alves Moura

JUD Thaysa Ferreira/Jose Carlos Torralvo

VPT Fabiannne da Silva Maia

BFU
Ricardo Senese/Lourival Aguiar Teixeira 
Custódio 

DEO Camila Ribeiro Duarte Lisboa

GBU
Carla de Carvalho Yonamine/Jane  
Morucci

PSE Fernando Sales/ Guilherme Augusto

PDS Roger Valerio 

BAS Fabio José Bosco/Kleber Marcelo Ferreira

BEL José Antonio da Silva Ruiz (José Ruiz)

TAT Luciane Silva

VPA Wagner Lemos

ÁREA CANDIDATOS

PCA Flávio Montesinos Godoi

LTR Caique Moreira Souto

CPR Adilberto Cezar Sousa Ferreira

TDS
Thiago Junqueira Malfatti/Alex Silva 
Pereira

JBS Julio Rodrigues Macedo Rezende 

CKS Carlos Alberto da Silva (Cacá)

TIS Diego Guimarães Pereira/Raquel Amorim

CES
Gabriela Molina Marques/Reginaldo 
Freire de Almeida 

RPS João Fernandes Junior/Lucas Marcal

PSS Luiz Carlos Mena Herrera

BSS
Julia Coelho da Paz Almeida/Elaine 
Carolina

ITS
Sérgio Eduardo de Lima (Sérgio Eduardo)/ 
Valeria Cristina

LTS
Fabiano Marques da Silva/Ricardo 
Lourenço Machado

WJA João Rosa Pereira 

SAU-MTV Paulo Edgard Silva Santos

LUZ/ERL Severino Gomes Queiroz Junior

ÁREA CANDIDATOS

IMG-MTS/EMN Aquibaldo Querino Neves

PSO NOT-MTV/
VPN

André Luiz Piovesan/Fabiano José dos 
Santos (Capito)

EPB DIA-MTS Bruno Olian

EPB DIA-MTV André Luiz Pereira

EPB NOT-MTV
 Salaciel Fabricio Vilela (Buiú)/João 
Antenor Davi Filho

PCA-MTV Jairo Eliaquim de Azevedo

VBE-MRS Fábio Silva Santos

PAT/DIU
Cleiton de Campos (Mineiro)/Wagner 
Fajardo/Carlos Augusto Moreira/Airton 
Rufi no/José Luiz Bernarde/Francielton

PIT/DIU
Edmilson (Índio)/Joab/ Gustavo 
Henrique/ Poroza/Lázaro (Panguinha)/
Anderson Barra 

PIT/NOT Armandinho/Adelino

PCR/NOT Odemir Luiz de Freitas

L1-JAT/CP
Marcelo Xavier/Fabio Gregório Galindo/
Aparecida Zeferina Pereira/Henrique 
Firmino

L2-ANT Halvor Petzet Junior

L3-ITT/CP
Marília Cristina Ferreira/Cesar Amaral 
Teixeira 

Participe! Dia 24 de abril. 
Marcha em Brasília

 Contra o Acordo Coletivo 
Especial (ACE)
 Contra a criminalização 

dos movimentos sociais
 Contra as privatizações

Vamos pressionar os poderes públicos em 
defesa dos direitos da classe trabalhadora.
O Sindicato participará de caravana de 
ônibus à Marcha do dia 24.
Confirme sua presença até dia 19 de 
abril (sexta-feira), na secretaria-geral do 
Sindicato. Participe!
Só a luta muda a vida!
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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 
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Bonde: mais confl itos à vista!
No dia 24 último, por 

volta das 15h, durante 
o famigerado “Bonde” 

para acompanhar centenas de 
torcedores, mais um tumulto 
culminou com vários seguranças 
atacados e agredidos em Sé.

Relatos de supervisores que 
participaram de treinamento 
específi co de controle de distúrbios 
no Batalhão de Choque da 
Polícia Militar informaram 
que os instrutores, ao tomarem 
conhecimento dos procedimentos 
adotados pelo Metrô nas estratégias 
de futebol, foram classifi cados 
como “corajosos”, visto as condições 
insanas de insegurança a que estão 
expostos os funcionários do OPS. 

Não bastasse os incidentes 
da ida, com a circulação de trens 
suspensa por meia hora, por 
motivos de segurança pública, 

que gerou Incidente Notável (IN) 
23/2013, a pancadaria continuou 
na retorno da torcida na estação 
Penha. 

Todos os atos violentos 
acompanhados na mídia, 
praticados pelas torcidas 
organizadas, são severamente 
punidos, exceto os que acontecem 
no Metrô, que atua como cúmplice 
dessas facções já que não toma 
qualquer providência.

O Sindicato entende que 
a estratégia do Bonde expõe os 
seguranças a riscos fatais e está 
tomando medidas para que não 
haja mais vítimas por negligência 
do Metrô, que não garante a 
segurança dos metroviários, 
usuários e do patrimônio público, 
não assumindo sua incompetência 
junto à população e aos órgãos 
competentes.  

Em mesa-redonda na SRTE (Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego) dia 19 de março, entre o 
Sindicato, o Siemaco (Sindicato dos prestadores de serviço 
de asseio), o Metrô e a Higilimp, a empresa alegou que 
estava regularizando a situação do vale-transporte dos 
trabalhadores. Alegou que havia 500 funcionários, número 
contestado pelo Siemaco que aferiu em três ocasiões na 
L-1 que o número correto é de 267 trabalhadores.

Após a mesa-redonda, consta que os problemas da 
Higilimp com os trabalhadores não foram solucionados, 
tendo questões pendentes ainda como o VA (vale-
alimentação/cesta básica).

A CIPA L-1 está acompanhando a situação e não 
descarta a solicitação de uma fi scalização da SRTE nos 
postos de trabalho para tentar terminar com os problemas 
enfrentados pelos seus funcionários. 

No dia 20 de março, o STF (Supremo Tribunal 
Federal) julgou o Recurso Extraordinário (RE) 
589998, estabelecendo, por maioria de votos, o 
entendimento de que é obrigatória a motivação da 
dispensa unilateral de empregado por empresa pública 
e sociedade de economia mista tanto da União, quanto 
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

No entanto, consignou expressamente que não 
se aplica a estabilidade prevista pelo artigo 41 da 
Constituição Federal aos trabalhadores de empresas 
públicas e sociedades de economia mista. Foi afastada, 
também, a necessidade de instauração, pelas empresas 
públicas e sociedades de economia mista, de processo 
administrativo disciplinar.

Tal decisão tem repercussão geral e poderá alterar 
o atual entendimento do TST, que admite como 

válida a dispensa imotivada no âmbito das empresas 
públicas. O acórdão ainda não foi publicado, mas as 
informações estão disponíveis no site do STF.

Em que pese seus limites, a decisão importa 
em um significativo avanço no sentido de garantir 
proteção às relações de emprego em empresas como 
o Metrô, que por exigência constitucional realizam 
concurso público para preenchimento do seu quadro 
de pessoal.

A tese é defendida pelo Sindicato há muito 
tempo e é um dos argumentos pelo qual sustentamos 
o direito dos demitidos da greve de 2007 serem 
imediatamente reintegrados.

Com o atual entendimento do STF, exigimos do 
Metrô um novo posicionamento acerca dos demitidos, 
com imediata reintegração ao trabalho.

STF confi rma: empresas públicas 
não podem demitir sem motivação

Higilimp: problemas persistem

Torcedores provocaram mais um confl ito 
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Unifi cação das campanhas
O Sindicato reuniu-se, no dia 19 de março, 
com o Sintaema (trabalhadores em água e 
esgotos) e eletricitários para organizar ações 
unificadas para a Campanha Salarial deste 
ano. Nova reunião está marcada para 2 de 
abril. A Fenametro também realizará uma 
reunião em Belo Horizonte (MG), no pró-
ximo dia 6, para organizar a unificação das 
campanhas salariais dos metroferroviários 
do País. Juntos somos fortes! 

Proposta de acordo da CIPA
O acordo que regulamenta as CIPAs venceu 
no dia 30 de março. O Metrô apresentou uma 
proposta de renovação do acordo que foi 
rejeitada pela Comissão de Saúde e Sindi-
cato. Houve uma reunião onde o Sindicato 
apresentou contraproposta, essa rejeitada 
pela empresa. Aguardamos nova reunião 
para fecharmos um acordo. 

Transferência põe OTMs em riscos 
O Metrô põe diariamente OTMs 1 no embar-
que preferencial da transferência da Linha 4 
e CPTM. Só que o fluxo é exageradamente 
grande e não há segurança à integridade 
das funcionárias e funcionários diante de 
milhares de usuários apressados, que literal-
mente levam no peito os profissionais. Não 
dá para exigir dos OTMs 1 o impedimento 
de usuários que não são portadores de ne-
cessidades especiais, pois ficam expostos 
frequentemente a conflitos com usuários. 
É necessária a adequação do quadro de 
funcionários já!

Problemas no trecho Norte
Os trabalhadores em JPA, PIG e TUC, após 
várias mudanças de estação e escalas, chama-
ram o Sindicato, que realizou reunião com os 
metroviários, o coordenador e o SG  Dercio, 
obtendo o compromisso da empresa em não 
mudar injustificadamente os funcionários e 
sem avisá-los previamente. Qualquer altera-
ção desse compromisso, informe o Sindicato.

OTM1: reunião no Sindicato
Convocamos todos os OTMs1 para reunião 
no dia 11 de abril, às 10h30 e 15h30, para 
encaminharmos planos de luta pelo pa-
gamento da periculosidade e equiparação 
salarial. Se você foi admitido após 15 de abril 
de 2011, traga a relação da sua turma de 
treinamento. Ajude a convocar e compareça! 

Reunião dos demitidos
Será realizada reunião com os demitidos da 
greve de 2007, no dia 2 de abril, às 18h15, 
para discutir os próximos passos diante da 
possibilidade da promulgação da lei que 
versa sobre demissões imotivadas nas em-
presas estatais.

Periculosidade OTM1
O Sindicato vai circular nas estações um abai-
xo-assinado em defesa da periculosidade do 
OTM1. Fique atento! Este documento logo 
estará disponível em www.metroviarios.org.
br. Repasse e assine!

Retorno de férias
Fique atento. Retorno de férias tem que ser na 
mesma escala em que o funcionário estava.

Foto: arquivo/Sindicato


