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Campanha Salarial 2013
Delegados Sindicais tomaram posse durante o Seminário, no dia 13 de abril

Dia 24 de abril. 
Participe!

Marcha em Brasília

Seminário conclui a pauta e dá 
posse aos Delegados Sindicais

Veja na pág. 3

Entre as reivindicações estão 
a reposição salarial de 8,06% 
(projeção do índice IGP-M até o 
fi nal de abril), reajuste de 24,3% 
para o VR (índice IPCA), aumento 
do VA para R$ 382,71 (índice do 
Procon) e aumento real de 14,16% 
(média dos últimos três anos). 

Além do reajuste dos salários 
e dos benefícios, vamos lutar 
tambén para que o pessoal da 
Segurança Patrimonial (GSI) 

e antigos AEs (atuais OTM1) 
também recebam o Adicional 
de Periculosidade de 30%, 
equiparação salarial, plano de 
carreira, 36 horas semanais para a 
operação e contratação de novos 
funcionários para acabar com o 
sufoco, entre outras reivindicações. 

Durante o Seminário 
também ocorreu a cerimônia de 
posse dos Delegados Sindicais 
eleitos (veja na página 3). 

No dia 13 de abril (sábado), foi realizado o 
Seminário da Campanha Salarial 2013. A 
pauta da Campanha agora está completa 
com a participação dos metroviários, que 
apresentaram suas contribuições. 

 Contra o Acordo Coletivo Especial (ACE)
 Contra a criminalização dos movimentos sociais
 Contra as privatizações

Fotos: Heculano Falcão/Sindicato

Calendário de Mobilização 
 18 de abril (quinta-feira)
 Setorial no PIT, às 10h 
 Setorial no VTD MRS, às 14h
 Setorial no PIT + PCA, às 23h30

 19 de abril (sexta-feira)
 Setorial no PCA, às 8h
 Setorial no PTI, às 10h, no Bloco N
 Distribuição da Carta Aberta à População, 

assinada pelos metroviários, eletricitários 
e trabalhadores da Sabesp 

 22 de abril (segunda-feira)
 Setoriais no PCR, às 8h e 23h15

 24 de abril (quarta-feira)
 Setorial no Canteiro de Obras GEO + 

GEM, às 9h30 (rua Vergueiro, 2.850)
 Setorial no Canteiro de Obras GE4, às 

13h30 (rua Oscar Freire, 1.237)
 25 de abril (quinta-feira)
 Setorial no Edifício Conde Prates, às 9h
 Setorial no George Loeb, às 10h45

 26 de abril (sexta-feira)
 Setorial no Cidade II, às 10h45

 29 de abril (segunda-feira)
 Setoriais no PSO + SAU, às 8h e 23h30

 30 de abril (terça-feira)
 Setorial na Base BFU, às 8h
 Setorial no Metrô I, às 10h45
 Setorial na Base PSO, às 14h
 Setorial na REP + BFU, às 23h

 2 de maio
 Reunião do Conselho Consultivo, 

às 10h30 e 18h, no Sindicato, com 
participação de diretores, delegados 
sindicais e cipistas

 7 de maio
 Assembleia, às 18h30, no Sindicato

 9 de maio
 Audiência Pública – Em Defesa dos 

Serviços Públicos e Seus Trabalhadores, às 
19h, na ALESP, auditório Franco Montoro  



Nossa 
Campanha 
Salarial está 
começando. 
Lutaremos 
por melhores 
condições de 
trabalho e 

melhores salários. Realizaremos 
assembleias e setoriais massivas, 
mostrando a força e disposição de 
luta de nossa categoria.

Entre os pontos de nossa 
pauta, temos alguns que 
representam a luta pelos direitos 
das mulheres metroviárias, 
dos negros e negras e dos 
homossexuais, como a extensão 
do auxílio-creche e garantia à 
creche nos locais de trabalho, 
direitos e oportunidades iguais, 
campanhas contra ao racismo, o 
machismo e a homofobia etc. 

Temos orgulho de nosso 
Sindicato ser uma referência nesse 
tema. Fizemos uma forte campa-
nha contra o assédio no Metrô, 
buscando unir metroviários/as e 
usuários/as nessa batalha. Com-

batemos o quadro do programa 
Zorra Total da Rede Globo que 
tratava os casos de assédio e estu-
pro dentro dos trens como piada.

É por isso que não devemos 
nos calar diante da presença do 
deputado Marcos Feliciano na 
presidência da  Comissão de Di-
reitos Humanos da Câmara dos 
Deputados. Este senhor tem dito 
barbaridades que discriminam 
as mulheres, negros/as e LGBT’s. 
Declarações como:  “quando você 
estimula uma mulher a ter os 
mesmos direitos do homem, a sua 
parcela como mãe começa a fi car 
anulada” e “c ria-se uma socie-
dade onde só tem homossexuais” 
(jornal O Globo – 19/03/13).” 
À revista Veja, declarou que a 
África é vítima da “fo me, pestes, 
doenças e guerras étnicas” por-
que os africanos são “am aldiço-
ados” à exceção dos “br ancos na 
África do Sul” ou que “a aids é o 
câncer gay”.

Feliciano quer o retroces-
so, com declarações criminosas, 
incitando o ódio e o preconceito. 

Diante das críticas, diz que as 
manifestações contra ele seriam 
intolerância religiosa, por ser 
evangélico. Defendo a democracia 
religiosa. Todo mundo pode ter e 
exercer qualquer religião. O que 
não é aceitável é que com essas 
declarações ele esteja na Comissão 
de Direitos Humanos. 

É por isso que nosso Sindica-
to se soma à indignação que tem 
feito milhares de pessoas protes-
tarem e se manifestar pelo “Fora 
Feliciano”. No dia 24 de abril, 
vamos a Brasília lutar contra a 
reforma da Previdência e a fl exi-
bilização dos direitos trabalhistas, 
questionar a política econômica 
do governo Dilma e também 
queremos tirar Feliciano. Venha 
com a gente. Manifeste-se contra 
o preconceito, a intolerância e o 
ódio. 

Somos metroviários e me-
troviárias e Feliciano não nos 
representa!

Marisa dos Santos Mendes é 
Agente de Estação e diretora 
da Secretaria das Mulheres

Nossos desafi os 
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Chega de Sufoco! Chega de 
preconceito! Fora Feliciano!

Próxima rodada será no dia 20 de abril

Apesar do oba-oba da Copa, 
a crise fi nanceira está aí. E 

o governo Dilma, para piorar 
a situação, aplica o receituário 
neoliberal com mais desoneração 
fi scal e privatização.

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
ultrapassou a meta do governo 
de 6,5% no acumulado de 12 
meses este ano. O indicador ofi cial 
de infl ação avançou 0,47% em 
março e atingiu alta de 6,59% em 
doze meses.

A manipulação dos índices 
está distante do real aumento 
de preços. Segundo pesquisa da 
Assert (Associação das Empresas 
de Refeição e Alimentação 
Convênio para o Trabalhador) 
publicada no último dia 2 no 
jornal O Estado de S. Paulo, em 
2012 a alimentação em São Paulo 
aumentou 22,5%.

O INPC, que mede a 
variação de preços para famílias 
que recebem entre um e cinco 
salários mínimos, subiu para 
0,60% em março. Enquanto o 
índice ofi cial de infl ação recuou. 
E é nessa faixa que está a maioria 
dos metroviários.

 A adoção da desoneração 
de 9,35% de PIS/Cofi ns nos 
preços dos alimentos da cesta 
básica, divulgada por Dilma em 
rede nacional dia 8 de março, foi 
mais uma propaganda eleitoreira 
e proporciona maior lucro aos 
empresários do setor do que 
reduz o preço dos produtos ao 
consumidor. O próprio IBGE 
publicou no Correio Braziliense 
do último dia 10 que, mesmo com 
a medida, os alimentos da cesta 
básica aumentaram em média 
1,14% em março.

Além disso, Dilma assinou 
a Medida Provisória 612, que 
desonera a folha de pagamentos 
de vários setores, inclusive 
transportes metroferroviários de 
passageiros. A lei abre mão de 20% 
da contribuição previdenciária,  
reduzindo o caixa da previdência 
pública para os trabalhadores e 
aposentados.

Alckmin, com sua 
popularidade em baixa, anunciou 
junto com Haddad, num evento 
onde prometeram mais ajuda 
pública para a Copa do Mundo, 
que para conter a infl ação, vão 
segurar o reajuste das tarifas de 
ferrovia, metrô e ônibus urbanos 
até junho. Mais uma manipulação 
nos índices, uma vez que a maioria 
das categorias salariais têm seus 
dissídios coletivos em maio.

É nesse contexto que 
enfrentaremos o governo do 
Estado e a diretoria do Metrô na 
Campanha Salarial deste ano, para 
melhorar nossas condições de vida 
e trabalho. Por isso a necessidade 
da unifi cação das campanhas 
salariais dos serviços públicos 
essenciais em nível estadual e 
do transporte metroferroviário 
nacional.

Os problemas dos 
trabalhadores são comuns. E 
juntos estaremos mais fortes para 
enfrentá-los!

Decisões do Encontro Internacional 
buscam ações unifi cadas

Da esquerda para a direita: Alexandre e Narciso no Encontro Internacional

O Encontro Internacional 
do Sindicalismo Alternativo, 
realizado de 22 a 24 de março em 
Paris, que reuniu representantes 
de 30 países, de dezenas de 
organizações sindicais de 
estados europeus, da América, 
África, Oriente Médio e Ásia, 
decidiu pela formação de uma 
Rede Sindical Internacional de 
Solidariedade e de Lutas, elaborou 
um manifesto que expressa uma 
visão comum sobre o que se passa 
no mundo hoje e aprovou propostas de ações a 
serem desenvolvidas conjuntamente.

O manifesto, que está na íntegra no site do 
Sindicato, destaca que: “Para salvar os lucros dos 
acionistas e proprietários, para garantir o futuro 
dos bancos, instituições globais (Banco Mundial, 
FMI, OMC...), governos e patrões atacam cada vez 
mais pesadamente os direitos dos trabalhadores”.

Outro trecho lembra que ocorre 
hoje a “destruição dos serviços públicos, 
questionando todos os direitos sociais, ataque 
aos direitos sindicais...”. “O sindicalismo que nós 
reivindicamos não endossa pactos com poderes 
para validar as medidas antissociais”.

“Defendemos o sindicalismo com a 
responsabilidade de organizar a resistência em 

escala internacional, para construir por meio das 
lutas a necessária transformação social”, diz outro 
trecho.

O Encontro defi niu quatro campanhas 
centrais no próximo período. A primeira, as 
lutas sindicais comuns contra a crise e suas 
consequências; a segunda, a defesa dos direitos 
sindicais e de organização, a luta contra a 
criminalização dos movimentos sociais e a 
repressão antissindical. A terceira é desenvolver 
uma ação de solidariedade internacional ao 
povo palestino. E a quarta, a luta pela igualdade 
de direitos, que terá como centro a luta contra a 
opressão das mulheres.

Dos metroviários do Brasil, estiveram 
presentes no Encontro o companheiro Alexandre 
Leme pelo Sindicato e o Narciso pela Fenametro. 

Foto: arquivo/Sindicato

Foto: Alexandre Roldan/Sindicato

Blusas/Camisetas 
Vendo lisas e personalizadas.  BLUSAS DE MO-
LETOM com capuz e/ou zíper com qualidade 
e preço excelente. Além de CAMISETAS 100% 
ALGODÃO de manga curta ou longa. CAMISETAS 
POLO de várias cores. Estampo a imagem que 
desejar com a nova impressora digital.É só 
me mandar por e-mail.O pedido mínimo para 
estampa é de 20 peças.Observação não precisa 
ser necessariamente a mesma estampa. E-mail: 
markstore@email.com
Tratar com Rodrigo Marques, fones: 
36315/98640-1903.

Pneu de carro
Vendo quatro pneus175/65, r14, novos. Com 
rodas de ferro: R$ 150,00. Vendo, também sem 
as rodas. Tratar com Romeu Pereira, OTll, JAT, esc. 
A, ramal: 16718 ou fone: 3426-4491.

EcoSport
Vendo, 2007, XLS, 1.6, fl ex, preto, ar, direção, trava 
e vidros elétricos. 80 mil Km.
R$ 26 mil.  Tratar com Sérgio, fone: 97356-9615 
(Vivo) ou Elza, fone: 99195-2457 (Claro)/ 2939-
7186 (res.).

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

Jr Pinturas
Realizamos serviços de pinturas em geral. Apli-
camos texturas, grafi atos e marmorato. Tratar 
com Roberto, 96234-1726 (Oi) ou pelo e-mail:  
jr.maispinturas@yahoo.com.br

Moto TDM 850
Vendo Yamaha, mod. TDM 850CC, 2001, azul e 
preta, bauleto Givi, escape importados. 29 mil 
Km. Ótimo estado. Documentos ok. R$ 17.800,00. 
Tratar com Roberto Alexandre, fones: 35811, BRE 
ou 99915-9610. 

Imóvel
Faça um investimento. Apartamentos na planta. 
Oportunidades. Várias localidades. Tratar com 
Macedo, fone: 98255-2360, ramal: 16711, esc. 
A ou pelo e-mail: macedo.invest@gmail.com

Mel puro/Silvestre
 Vendo mel puro proveniente de Mata Atlântica, 
da região do Vale do Ribeira,próximo aos par-
ques no estado de São Paulo. Tratar com Eloy 
ou Rose, fones: 98163-7650 (Vivo)/98769-0298 
(Tim)/5621-4021. Obs.: moro próximo ao PAT/
JAB. Faço entregas nas estações/e PAT/JAB até 
as 23h.  Ligue Agora!

Mel puro
 Vendo mel puro, mel composto, própolis, 
pólen, geleia real e produtos apícola em geral. 
Assistência técnica em Apicultura. Tratar com 
José Costa, VGO, esc. A, ramal:15800 ou fones: 
2964-9563/97370-5644/98734-0885.

DomiMóveis
Marcenaria em geral, residencial e comercial.  
Rua Antônio Luís de Godoi nº 13, Itaquera.Tratar 
com Domingos Sávio, fones: 2555-7480/98474-
0483 ou pelo e-mail: domimoveis.vasconcelos@
gmail.com

Carreto e Frete
Faço carretos e fretes. Tratar com Roberto, fones: 
97027-4986 (Tim) 96195-7421 (Vivo).

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, telefones 2043-5531 e 99979-7661 
(Vivo) ou Varanda, nos telefones 2641-5950 e 
98196-9437 (Vivo).

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

Dedetização
Prestamos serviços de dedetização, desratização 
e descupinização em geral. Atendemos toda 
grande São Paulo, interior e litoral.  Preços 
especiais para metroviários. Tratar com Lúcio, 
fones; (11) 99828-1217 ou (19) 3825-0706/(19) 
9652-8120.

Apartamento
Vendo em São Miguel Paulista com dois dormi-
tórios, 53 m², uma vaga, cozinha e dormitório 
planejados. R$ 220 mil. Tratar com Flávio Ribeiro, 
fone: 99792-3834.

Doação de máquina de lavar
A casa de repouso M. Brites (Av. Vila Ema, 2479)  
aceita doação de máquina de lavar roupa que 
esteja em bom estado para o uso. Quem puder 
doar ligue para fone: 3794-1933. 

O Campeonato de Futsal 2013 
do Sindicato está entrando na sua 
fase decisiva. Após a quinta rodada, 
que vai rolar no dia 20 de abril 
(sábado), o torneio entrará em sua 
segunda etapa, com a participação 
apenas dos dois primeiros 
classifi cados de cada chave. 

Veja a programação completa e 
muitas fotos do Campeonato no site 
do Sindicato (www.metroviarios.org.br).  
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No dia 24 de abril, milhares de 
manifestantes de todo o País vão à 
Brasília contra a política econômica 
do governo federal. O governo 
Dilma prioriza o empresariado, 
enquanto prejudica a maioria da 
população. 

O governo federal, para agradar 
os empresários, ameaça inverter o 
que diz a legislação: “o legislado vale 
sobre o negociado” com um projeto 
apresentado pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC denominado 
ACE (Acordo Coletivo Especial) onde 
acaba com direito às férias, licença 
maternidade, 13° e outras conquistas.

A reforma da Previdência de 
2003, votada com votos comprados 
pelo mensalão, que prejudicou os 
servidores públicos deve ser anulada, 

além da necessidade do fi m do 
Fator Previdenciário, que reduz as 
aposentadorias em até 40% sem a 
introdução de outra fórmula que o 
governo negocia com a maioria das 
Centrais Sindicais onde se estabelece 
idade mínima. Quem entra no 
mercado de trabalho com 15 anos 
só poderá aposentar com mais de 65 
anos. 

Enquanto os governos 
privatizam e presenteiam os grandes 
empresários, cujas desonerações 
e incentivos concedidos somam 
quase R$ 200 bilhões, continua 
a criminalização e repressão aos 
movimentos sociais, aos que lutam 
nas cidades por moradia, como foi 
o caso do Pinheirinho. Continuam 
os assassinatos e invasões nas áreas 

indígenas, enquanto o agronegócio, 
latifundiários, grileiros e usineiros são 
os “queridinhos” do governo, mesmo 
explorando sem dó os trabalhadores 
agrícolas.

Vamos defender nossos direitos, 
salário, emprego, terra, moradia, 
aposentadoria digna, educação 
e saúde de qualidade e contra as 
privatizações. Pelo fi m de qualquer 
opressão e discriminação contra 
mulheres, negros e homossexuais. 
Fora Feliciano!

Vamos unir todas as entidades 
que lutam pelos direitos da 
classe trabalhadora e pela sua 
independência, resgatando o 
combate às organizações parceiras 
dos patrões e do governo. Venha 
mostrar sua indignação!

Em defesa dos nossos direitos, contra a
 política econômica do governo federal

O Sindicato participará da caravana de ônibus à Marcha do dia 24. Confi rme sua presença 
até o dia 19 de abril, até às 18h, na secretaria-geral do Sindicato. Os ônibus partirão no 

dia 23, às 17h, da sede do Sindicato (rua Serra do Japi, 31, Tatuapé). Participe!  

Agora, é participar das 
atividades desenvolvidas 
pelo Sindicato e realizar 

uma forte Campanha para 
conseguir o reajuste salarial, 
aumento real, reajuste dos 
benefícios e as reivindicações 
específi cas de cada setor. 

O Seminário também 
foi pautado pela posse dos 
Delegados Sindicais eleitos 
para o período 2013/2015. 
Dos 79 eleitos, compareceram 
à cerimônia de posse 44 
Delegados. 

A eleição desses 

companheiros é a coroação de 
um processo democrático e 
transparente, que fortalecerá a 
organização da categoria. Com 
certeza, os Delegados Sindicais 
contribuirão para realizarmos 
uma grande Campanha Salarial. 

O Seminário foi iniciado 
com participação dos 
companheiros Altino e Pasin. 
Eles fizeram avaliações da 
conjuntura e concordaram 
que o caminho para uma 
Campanha forte é a busca 
da unificação com outras 
categorias profissionais dos 

serviços públicos e dialogar 
com a população.

Na sequência, foi 
instaurada a Comissão da 
Verdade e Justiça Metroviária. 
Além de companheiros 
metroviários, o evento contou 
com a participação de Raphael 
Martinelli, presidente do Fórum 
de Ex-presos e Perseguidos 
Políticos de São Paulo. 

A parte final do Seminário 
foi a participação dos 
metroviários na elaboração 
da pauta de reivindicações da 
categoria.

O Seminário da Campanha Salarial 2013 contou com participação expressiva da categoria. O sábado chuvoso e frio não impediu que os 

metroviários discutissem e fechassem a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2013. Participaram do evento 117 trabalhadores 

Seminário prepara a

Fotos: Heculano Falcão/Sindicato

Seminário concluiu a pauta da Campanha Salarial 2013

Campanha Salarial 2013
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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. MTb21.307-SP. Projeto Gráfico e Editoração: Maria 
Fígaro. MTb 25.888-SP. Fo tolito e Impressão: RD Gráfica. Tiragem: 6 mil exemplares. 

Comissão da Verdade e Justiça 
Metroviária é instaurada

Foram muitos os abusos, 
prisões e perseguições de 
ativistas praticados. A mais 

grave foi a intervenção no Sindicato 
em 1983, com a consequente 
cassação de toda a diretoria. 

A Ditadura Militar, iniciada 
em 1964, interveio em várias 
direções sindicais combativas. No 
dia 31 de março daquele ano, foram 
invadidos mais de 400 sindicatos. 
Durante a Ditadura, outras 
centenas tiveram suas diretorias 
destituídas. Milhares de dirigentes 
foram torturados, mortos e alguns 
ainda estão desaparecidos. 

Além dos metroviários 

Alexandre Leme, Sérgio Renato 
(Carioca), Paulo Pasin e José 
Soares, a instalação da Comissão 
contou com a presença de Raphael 
Martinelli, presidente do Fórum 
Permanente de Ex-presos e 
Perseguidos Políticos de São Paulo. 

Martinelli foi dirigente 
da Federação Nacional dos 
Ferroviários e defende  punição 
a todos os que perseguiram e 
torturaram. “É preciso colocar as 
pessoas que torturaram nos bancos 
de réus”, afi rmou. 

Várias entidades sindicais 
também estão tomando a 
iniciativa de forma as Comissões 

da Verdade no País. Dessa forma, 
teremos a dimensão da violação 
sofrida pelos dirigentes sindicais, 
os trabalhadores em geral e os 
sindicatos. 

É importante lembrar que as 
perseguições não acabaram com 
a Ditadura Militar, elas persistem 
até hoje. No começo deste mês, 
documentos confi rmaram que 
a Abin (Agência Brasileira de 
Inteligência) praticou espionagem 
para monitorar portuários e 
sindicatos. Em pleno 2013, 
trabalhadores foram espionados 
por se colocarem contra uma 
iniciativa do governo federal.  

Martinelli fala durante a instalação da Comissão da Verdade e Justiça

Durante a realização do Seminário da 

Campanha Salarial 2013 foi instaurada, 

pelo Sindicato, a Comissão da Verdade 

e Justiça Metroviária. Ela foi formada 

para apurar e exigir justiça para uma 

série de abusos contra os direitos 

humanos praticados contra os 

metroviários

No último dia 10, estiveram presentes 
diversos supervisores no Sindicato para 
discutir os problemas da função, como 

plano de carreira, equiparação salarial, garantia 
para os metroviários de todas as funções que 
possuam nível superior que possam fazer os cursos 
de pós-graduação e o direito a dar aulas, fi m da 
obrigatoriedade aos OTM3´s  para operar trens e 
abrir estações nos dias de greve, entre outros temas.

O Sindicato entende que todos os OTM3´s 
devem participar das lutas da categoria e exercer 
os seus direitos de organização, conquistados com 
muito sacrifício pela classe trabalhadora, e que 
somente junto com toda categoria é possível dar 
um basta ao desrespeito que a empresa pratica 
contra esses trabalhadores.  

Leia ao lado, a Carta dos OTM3´s 
que participaram da na reunião

Há um surto de 
roubos a máquinas 
de carregamento 
de Bilhete Único, 
principalmente no 
trecho Leste, com 
rendição armada aos 
funcionários.
O Sindicato defende 
a extinção desses 
equipamentos, 
mantendo a defesa 

do carregamento do 
Bilhete Único em 
bilheterias do Metrô, 
além do pagamento de 
30% já para todos os 
OTMs.

A Cipa da Linha3 
está solicitando 
uma reunião com a 
empresa para exigir 
a solução desse 
problema.

Roubos a máquinas 
assustam a categoria

OTM3´s na luta pelo reconhecimento

Foto: arquivo/Sindicato

Descaso no OPS
Agentes de Segurança ficam reféns da sorte em 
dias de evento na estação Vila Matilde. Embora 
tivessem anunciado os riscos, não foram ouvidos, 
em clara negligência do Departamento OPS. 
Os Agentes de Segurança foram agredidos 
por vândalos e marginais que frequentam um 
salão de baile nas imediações da estação e 
sofreram  graves lesões. O Sindicato e a Cipa 
estão tomando as providências e  cobrando a 
postura do OPS. 

Contra o Bonde!
Está circulando um abaixo-assinado contra a es-
tratégia de futebol da empresa, o “Bonde”. Vários 
companheiros já foram agredidos pela torcidas 
organizadas. É preciso a imediata suspensão 
dessa estratégia que coloca em risco a vida de 
metroviários e usuários. Assine! 

Organizada é punida
A Torcida Jovem do Santos foi proibida pela 
Federação Paulista de Futebol de entrar nos 
estádios do Estado de São Paulo por 90 dias, a 
partir de 2 de abril. A punição ocorreu devido 
ao conflito provocado pelos torcedores com 
Agentes de Segurança no dia 24 de março. O 
problema ocorreu na estação Penha, durante 
o trajeto da torcida ao Pacaembu para o jogo 
contra o Palmeiras. 

Errata
Na edição nº 593 (de 8/3/2013) do Plataforma foi 
veiculado que “A ex-diretora do Departamento 
Jurídico do Sindicato, Marlene Fiorino, se apre-
sentou como testemunha contra o Sindicato 
(...)”. Melhor esclarecendo, a senhora Marlene foi 
indicada como testemunha pelo ex-advogado 
do Sindicato, autor da ação, que requereu sua 
intimação ao juízo. Nos termos art. 825 da CLT, 
as testemunhas comparecerão à audiência in-
dependentemente de notificação ou intimação. 
Intimadas, se se recusarem a depor, incorrerão 
em multa e condução coercitiva, na forma dos 
artigos 730 e 825, §1º. 

Combate ao preconceito
A Secretaria de Assuntos da Discriminação 
Racial realizará duas reuniões no dia 30 de abril 
(às 10h30 e 18h30), no Sindicato. O objetivo é 
discutir propostas com os trabalhadores a partir 
dos dados levantados e das análises do Censo 
Étnico-racial realizado em 2012. Participe!

Aulas de violão e guitarra
Curso com abordagem prática e teórica voltada 
para iniciantes no Sindicato. Leitura e escrita 
musical. Improvisação, iniciação à harmonia, 
regulagem e conservação do instrumento. 
Aulas semanais de 1h30; R$ 50 mensais. Tratar 
com Pagano, no telefone 97553-2515 ou e-mail 
lapagano@gmail.com.

Conselho Consultivo
Os diretores, delegados e cipistas estão con-
vocados a participar da reunião do Conselho 
Consultivo. Será realizada no dia 2 de maio, às 
10h30 e 18h, no Sindicato. 

Torneio de Truco
No dia 20 de abril (sábado), a partir das 9h30, 
vai rolar mais um Torneio de Truco em Trio no 
Sindicato. A taxa para participar da competição 
é de R$ 30. Ela pode ser paga na Secretaria de 
Esportes do Sindicato ou até mesmo no dia do 
torneio. Esse valor será utilizado para organizar 
um churrasco para os jogadores. Participe!

CARTA ABERTA
Se “dissidentes” não sabemos, o que sabemos é que o 

supervisor é um trabalhador e, portanto, também deve estar 
neste combate permanente em favor da defesa de melhoria das 

condições de trabalho, da luta pela unidade dos trabalhadores 
do setor de transporte público e do direito da população de ter 

metrô público, estatal e de qualidade.
Nossos esforços diários se confundem com os dos milhares 

de outros herois e heroínas anônimos espalhados por toda 
esta Cia. Que fazem o orgulho da população de São Paulo e que 

tentam, todos os dias, atender com qualidade e efi ciência uma 
população cada vez mais oprimida pelos atrasos, insatisfeita com a 

lotação e as altas tarifas.
Os “dissidentes” renegam o papel de simples “capatazes”. Eles 

vestem uniformes, calçam os mesmos sapatos, falam o mesmo 
dialeto e estão juntos na linha de frente. Sentem-se iguais. Por 

sentirem-se iguais, estão do lado certo, do lado de quem luta pela 
manutenção e ampliação dos direitos trabalhistas e dos interesses

 da população. 

Máquinas de carregamento de Bilhete Único sofrem roubos


