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Revoltados, os 
trabalhadores exigem 
que o Acordo Coletivo 

seja cumprido. Pedem também 
uma reunião entre o GRH e a 
Comissão de Funcionários e 
realizarão setoriais nas áreas 
e assembleia no dia 22 de 
outubro, onde se analisará 
a proposta de reabertura da 
Campanha Salarial e as formas 
de luta para garantir o Acordo. 
Paralelamente o Sindicato 
acionará o TRT. 

 Veja o calendário das
 setoriais na página 2.

As reuniões sobre Equiparação Salarial tiveram a presença de quase cem 
metroviários, que analisaram a lista enviada pela empresa e concluíram que o Metrô está 
roendo a corda mais uma vez. A lista não é de Equiparação mais sim do enquadramento 

salarial anual normal que, espertamente, a empresa está antecipando ou adiando 

Ato em  frente ao Cidade II realizado em 2011

Foto:  Herculano Falcão/ Sindicato

Vamos garantir o 
Acordo Coletivo!

Assembleia Geral no dia 22

22/10 (terça-feira), 18h30, no SindicatoAssembleia 

Agentes de Segurança
A grande mobilização 

dos Agentes de Segurança 
forçou a empresa a realizar 
uma negociação no dia 9. No 
dia 10 (quinta-feira) serão 
realizadas 
assembleias 
específi cas 
para os 
seguranças 
às 10h30 e 
15h30, no 
Sindicato. 

Os ASMs 
realizaram 
uma 

mobilização histórica, com a 
tirada do colete refl exivo e a 
não realização do Embarque 
Melhor no dia 4/10. 

Veja mais na página 4. 

Plano de Carreira, TSMs, 
Pintores e Serralheiros, 

Oficiais de Instalação, ADMs

O Metrô também está tentando 
inviabilizar vários compromissos e 
prazos estabelecidos na Campanha 
Salarial. A redução do tempo de 
progressão para os Técnico de Sistemas 
Metroviários (TSMs), a equiparação 
dos Pintores e Serralheiros com os 
Ofi ciais Industriais, piso dos Ofi ciais 
de Instalação, Plano de Carreira de 
Manutenção de Sistemas Metroviários 
e a redução das faixas salariais dos 
Assistentes Administrativos (ADMs).



Durante duas 
semanas, 
acompanhamos 

uma grande mobilização 
dos Agentes de Segurança 
contra os diversos mandos 
e desmandos da empresa 
e do Departamento OPS, 
como o aumento do tempo 
de Operação Plataforma, 
a proibição em participar 
do concurso na GOP, as 
equiparações salariais 
que não foram feitas, a 
movimentação arbitrária 
e sem critérios de AS´s 
para a escala base no GEO 
(apoio PDS) e as constantes 
punições, retaliações 
e perseguições que o 
Departamento OPS aplica 
contra os funcionários. 

Organizando 
assembleias, com abaixo-
assinados e um plano de 

ação efetivo, os seguranças 
realizaram uma forte semana 
de protestos, com dois dias 
(2 e 3/10) sem utilização de 
coletes refl etivos na Operação 
Plataforma em todas as 
linhas, e, no dia 4/10 (sexta-
feira) sem a realização do 
“Embarque Melhor” em 
Itaquera, Brás e Sé pela 
manhã e Barra Funda, Sé 
e Consolação à tarde. A 
adesão foi total! Uma grande 
mobilização que mostrou 
para a empresa a força dos 
AS´s, deixando claro que, 
se não houver negociações 
concretas, a segurança não 
vai baixar a cabeça nem se 
intimidar. 

Devemos ressaltar que 
esse movimento foi histórico 
e serviu para mostrar a força 
dos Agentes de Segurança. 

Parabéns a todos os 

companheiros e companheiras 
da segurança que se uniram 
e demonstraram sua 
insatisfação de tempos com 
medida da empresa e do 
Departamento OPS.

Parabéns também aos 
companheiros da Estação, 
Tráfego, Manutenção e 
Administração que apoiaram 
essa luta onde a categoria 
se mostrou unida contra os 
ataques da empresa. O recado 
foi dado: os seguranças não 
se intimidarão e continuarão 
na luta!

Messias Justino, André 
Saraiva, Peretti, Amoedo, 

Júlia Paz, Raquel Amorim, 
Ricardo Lourenço, 

Rodrigues Macedo e 
Lucas Marçal (diretores 

do Sindicato e delegados 
sindicais)

Corrupção demais. 
Trilhos de menos!
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Parabéns aos Agentes de Segurança pela 
mobilização e disposição de luta!A edição de nº 198 da 

revista Caros Amigos trouxe 
uma matéria sobre o recente 
escândalo de corrupção 
nos contratos do Metrô e 
da CPTM. O subtítulo da 
reportagem resume a nossa 
realidade: “Corrupção é 
risco de vida para usuários e 
funcionários”. 

Um trecho da matéria: 
“a corrupção nos contratos 
do Metrô e da CPTM com 
empresas privadas vem 
acompanhada de uma 
mudança no conceito de gestão 
que resulta na piora do serviço 
e aumento no número de falhas 
na operação e nos acidentes. 
A alteração ocorreu tanto 
na forma de contratação 
de obras quanto na rotina 
de manutenção de trens e 
trilhos, colocando a vida 
de usuários e funcionários 
do sistema sob risco constante”. 

O assunto “Propinoduto” 
também foi discutido na 
mais recente Carta Aberta à 
População, distribuída no dia 
1º de outubro. “Propinoduto 
piora o Sufoco” foi o título 
do texto. Argumentamos que 
com o dinheiro desviado seria 
possível investir na redução 
da tarifa e na expansão 
e qualidade do sistema, 
o que incluiria, é claro, a 
manutenção de trens e trilhos. 

Em meio à onda de 
notícias sobre a corrupção 
no Metrô e CPTM, fi camos 
surpresos com a cara de pau 
do senhor Jurandir Fernandes, 
secretário estadual de 
Transportes Metropolitanos. 
Ele apresentou à grande 
imprensa uma solução para 
cobrir os supostos custos de 
manutenção da passagem do 
metrô em R$ 3. Fernandes 
quer implantar um Plano de 
Demissão Voluntária. 

Ora, senhor Fernandes, 
o dinheiro que está faltando 
é exatamente o dinheiro 
da corrupção, do chamado 
“Propinoduto Tucano”. 
Com todo o dinheiro que foi 
retirado dos cofres públicos 
é possível reduzir a tarifa até 
chegarmos à tarifa zero!

Outro grande absurdo que 
ocorre na política brasileira é a 
repressão aos profi ssionais em 
educação da rede municipal 
do Rio de Janeiro. Eles estão 
em greve desde o dia 8 de 
agosto e suas manifestações 
estão sendo atacadas pela 
polícia. No dia 7/10, uma 
manifestação enorme apoiou 
os trabalhadores no Rio 
de Janeiro. Em São Paulo, 
também ocorreu uma 
mobilização do mesmo tipo. 

Os governos de São 
Paulo e Rio preferem 
culpar os trabalhadores. 
Mas nós sabemos que a 
responsabilidade pela “falta de 
dinheiro” não é nossa.  

Sobrado
Alugo no condomínio Araguaia com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, lavanderia e uma vaga na garagem. 
R$1.300,00 com o condomínio. Tratar com Régis, 
fone: 3275-3541.

Terreno próximo à estação Patriarca
Vendo na Vila Ré com gás encanado e documen-
tação OK. 5m X 24m. Ótimo para construção de 
sobrado. R$ 125 mil. Tratar com Waltinho, fone 2304-
3617/99393-6193.

Suzuki Intruder 250
Vendo. Ano 97, preta, tanque modifi cado, pedaleira/
comando avançado. Documentação 2013 com con-
trolar aprovado. Possui suporte para alforje lateral e 
faról auxiliar. R$ 1.500,00. Tratar com Trombim, OPS 
da base de PPS, escala 5x2, turno tarde, ramal 36015 
ou fone: 96353-4864 (Tim).

Consuma mel e viva melhor!
Vendo mel silvestre de apiário próprio, na região do 
Vale do Ribeira, PETAR (SP). Geleia real, própolis, polén 
e outros produtos.Tratar com Eloy ou Rose, fones: 
98769-0298 (Tim) 97363-8080 (Vivo), 98163-7650  
(Vivo). Mel: R$ 17,00 (kg); própolis verde: R$ 18,00.  
Ligue! Estou no Pátio Jabaquara, bloco, B - 3° andar, 
fone: 5060-4205.

Manutenção de Fogões e outros
Realizo manutenção de fogões, refrigeradores, 
forno de padaria, máquinas de assar frango e outros. 
Tratar com Anderson, fones: 2753-0948/94218-8073 
(Vivo)/96468-8730 (Tim).

Sítio Patinhas - Peruíbe
Venham conhecer as belezas de Peruíbe. Acessem: 
sites.google.com/site/sitiopatinhas. Interessados 
entrar em contato com Natan Moreno, fones: 99133- 
1628/252727-2707.

Oportunidade
Vendo mercado em estância turística de Avaré. Clien-
tela feita. Depósito próprio. Espaço para ampliação. R$ 
750 mil. Aceito proposta. Tratar com Sílvio Augusto, 
fones: 98980-7254.

Alugo Chácara - Santa Isabel
Venha se divertir, relaxar e descansar em meio a na-
tureza. Chácara com 3 quartos, 3 W.C., piscina, bilhar, 
pebolim,  pingue-pongue, churrasqueira, forno e 
fogão a lenha cozinha com freezer e geladeira. Fotos 
no Facebook: Chacararecantodasandorinhas. Tratar 
Severino, fones: 2584-2100/98080-7133.

Sobrado no Tatuapé
Vendo. Excelente imóvel. Em rua tranquila. Excelente 
localização no Tatuapé, próximo a rua Cantagalo. 
Amplo sobrado, totalmente reformado, piso frio de 
qualidade, mármore nas escadas e janelas de alumínio. 
Garagem coberta. Piso inferior: ampla sala, lavabo, hall, 
cozinha, quintal, área de serviço e W.C. Piso superior:  3 
dorm. (1 suíte), W.C. e hall. Frente: 5,5m², fundos: 25m². 
R$ 530 mil. Tratar com Elves Lagares,  fone: 99951-4158.

DVD Automotivo 7”
Novo com nota fi scal e garantia. DVD player automo-
tivo Philco, PCA DD630, LCD touch screen 7”. Função 
multiângulo, sistema de anti-choque eletrônico, 
entrada mini USB, rádio AM/FM, controle remoto,2 
DIN,funções: loudness, mute, repeat, random, zoom,, 
legendas, multiângulo, bluetooth. Faz e recebe 
chamadas telefônicas usando telefones habilitados 
para bluetooth. R$ 700,00. Tratar com Mistrineiro, 
fone: 99111-0994.

 Calculadora Gráfi ca HP 50G
Vendo calculadora gráfi ca HP 50g. Manual em portu-
guês, entrada para cartão SD e capa protetora original 
+ pilhas. Nota fi scal. Sem uso (embalagem original. 
R$ 300,00. Tratar com Mistrineiro, fone: 99111-0994.

Pousada Portal das Cerejeiras 
Pousada das mais charmosas de Campos do Jordão. 
Recebe honrada os metroviários identifi cados com 
desconto especial na hospedagem e no fondue do 
Matterhorn. Fones para reserva: (12) 3664 4730/6480.
Site: www.portaldascerejeiras.com.br.

Vendo New Civic 2011
Modelo LXL, bancos de couro, insulfi lm, controles do 
rádio no volante, piloto automático, cinza, câmbio 
manua,l 28 mil Km. Um ano de garantia da fábrica, 
R$ 46 mil. Tratar com Eli Pereira, fone:  98088-2290.

Praia Grande/Alugo
Apartamento para até 6 pessoas. Um dormitório. 
Alugo para fi nais de semana ou temporada. Próximo 
ao mar. Vila Guilhermina. Tratar com Gilmar Messias,  
fone: 97990-9609 (Tim)/98656-1486 (Oi)/2982-2600.

Mel e derivados
Direto do apiário. Mel puro, mel composto, própolis, 
geléia real, pólen, produtos apícolas em geral. Tratar 
com José Costa em VGO, esc. A ou  pelos fones: 2964-
9563, 97370-5644 e 98734-0885.

Feijoada/Samba/Flash Back
Feijoada com samba ao vivo e fl ash back! Dia 26 de 
outubro, sábado, das 12h às 23h,  na A.A.P.M  na Vila 
Matilde (metrô na Vila Matilde). É a tradicional “ feijoada 
do João Reis“. R$ 18,00 e você se serve a vontade. 

Noite do Flash Back!
Tradicional baile nostalgia com muito samba rock, 
fl ash back e as melodias. Dia 9 de novembro, sábado, 
às 21h, no salão Golden House (antigo Big House),  
Av.Condessa Elisabete Robiano, 2100 - Marginal - Pe-
nha. A 200 m do motel Álibi/Ponte Aricanduva. Convite 
com desconto para metroviários. Traje: sport chic (tênis 
não entra). Informações: 2746-3224/99306-2411 (Cla-
ro)/97210-3185 (Vivo). Realização: “Família João Reis “.

Sobrado em Itaquera
Vendo sobrado em condomínio. 2 dormitórios,1 suíte, 
1 vaga coberta de garagem. Próximo ao centro de 
Itaquera e fórum. R$240 mil. Aceito fi nanciamento. 
Tratar com Elaine ou Carlos, fone: 2079-0201.

Metroviários de Recife pararam
Os metroviários de 

Recife (Pernambuco) 
paralisaram suas 
atividades em 24 horas 
no dia 4 de outubro. 
Eles protestaram contra 
o descaso da CBTU e 
do governo federal com 
os trabalhadores e a 
população. 

Os companheiros 
exigem investimentos 
públicos no setor. Eles 
criticam o sucateamento do metrô de Recife 
como justifi cativa à privatização. O governo 
federal, visando a entrega do transporte público 
para a iniciativa privada, busca a estadualização 

do metrô de Recife. 
Como o Estado 

está se negando a 
realizar o processo, 
o governo federal 
levanta a hipótese 
de privatização 
por meio da PPP 
(Parceria Público-
Privada). 

Os metroviários 
pernambucanos 
lutam contra 

qualquer tipo de privatização. Eles sabem 
que as consequências seriam o desmonte do 
patrimônio público, a piora do serviço e a 
perda de empregos. 

14/10 (segunda-feira)
 8h .......... EPB Diurno
 10h45  ... Edifício Conde Prates
 23h30 .... EPB Noturno

15/10 (terça-feira) 
 10h .....PIT
 10h45 .Georges Loeb (Quitanda)
 14h30 .Base VTD
 23h30 .PIT+PCA

16/10 (quarta-feira)
 10h .....PAT+WJA
 11h .....CCO
 14h30 .Base TRD + TUC
 23h30 .PAT+WJA

17/10 (quinta-feira)
 8h Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) 

+ SAU e VGO
 14h30 Base PSO (LUM + IMG)
 23h30 . Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) 

+ SAU e VGO

18/10 (sexta-feira)
 23h30 .REP + BFU

21/10 (segunda-feira)
 8h .......Base PPQ-Fazendinha + TUC e TRD
 8h  ......Base PCA
 23h .....Base LUZ + Fazendinha/TUC/TRD

22/10 (terça-feira)
 8h .......PCR Diurno
 14h .....Base VBE
 23h15 .PCR Noturno

23/10 (quarta-feira)
 8h ......Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
 10h ....PTI (Pátio Tamanduateí) – Bloco B
 13h30 Metrô I

24/10 (quinta-feira)
 8h .......Canteiro de Obras GE4 

(Rua Oscar Freire, 1.237)
 13h30 Canteiro de Obras GEO 

(Rua Vergueiro, 2.850)
 15h Canteiro GEM 

(Rua Cavur, 127 – Vila Prudente)

25/10 (sexta-feira)
 8h .......Cidade II

Calendário de Setoriais
Participe das setoriais na sua área de trabalho!

Foto: SindMetro-PE

Metroviários de PE decidem greve de 24 horas



PLATAFORMA      3

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo é totalmente contrário à realização do 
leilão do Campo de Libra, marcado para o dia 21 de outubro. A diretoria do Sindicato 
denuncia que essa privatização é um grande ataque aos interesses do povo brasileiro

L
ocalizado na Bacia de Santos, 
litoral do Rio de Janeiro, na área 
do pré-sal, o Campo de Libra é 
o maior campo de petróleo já 

descoberto pela Petrobrás e está avaliado 
em mais de um trilhão de reais. Se for 
entregue às multinacionais, representará 
um crime à soberania nacional.  

Os metroviários, assim como todos 
os movimentos sociais, exigem que o 
Campo de Libra fi que integralmente 
sob controle da Petrobrás para que gere 
empregos e investimentos no Brasil. 

Com, no mínimo, 14 bilhões 
de barris previstos, só esse campo 
garantiria a autossufi ciência do País por 
mais 60 anos. Ou seja, o tempo que a 
Petrobrás levou para acumular reservas 
de 14 bilhões de barris. Isso mesmo, 
a produção da estatal é equivalente à 
produção de um único campo do pré-sal, 
que, agora, o governo federal pretende 
entregar às multinacionais do petróleo.

Em 2010, durante a campanha 
eleitoral, Dilma Rousseff declarou que 
“é um crime privatizar a Petrobrás ou o 
pré-sal”. A então candidata à presidência 
da República também declarou que era 
diferente dos seus adversários FHC e 
José Serra porque não concordava com 
“a entrega do patrimônio nacional aos 
estrangeiros”. 

Dilma está se mostrando 
oportunista e pode entrar para a história 
como a maior entreguista das riquezas 
do País, superando FHC, que entregou a 
Vale do Rio Doce e várias outras estatais. 

Petróleo/Pré-sal

Contra a privatização!

A Justiça Federal 
determinou que o Banco 
Central e a Receita Federal 
informem se os 11 indiciados 
no inquérito sobre a empresa 
francesa Alstom mantiveram 
contas bancárias no exterior 
entre 1997 e 2000.

O inquérito foi aberto 
em 2008 para apurar se a 
Alstom subornou políticos 
e servidores para obter 
contratos com empresas do 
setor de transporte e elétrico 
controladas pelo governo 
estadual na década de 90.

A Polícia Federal 
entregou o relatório fi nal 
desse caso em agosto de 2012. 

Um ano depois, o Ministério 
Público decidiu que eram 
necessárias novas diligências 
e pediu que a Justiça 
determinasse à Receita e ao 
Bacen o envio dos dados sobre 
os indiciados.

Em 2008 ocorreu um 
escândalo sobre a atuação 
da Alstom em vários países. 
Isso não impediu que a 
manipulação de licitações 
e a corrupção de políticos 
e autoridades governistas 
continuassem em São Paulo. 
A empresa foi punida em 
todos os países onde aplicou a 
prática de corrupção. Falta só 
o Brasil. 

Caso Alstom: Justiça Federal 
quebra sigilo de 11 indiciados

Sindicato repudia 
atitude da Aeamesp 

Merece nosso total repúdio a atitude cometida 
pela Aeamesp (Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos do Metrô). No “Comunicação Aeamesp” 
nº 204, datado de 23 a 29 de setembro de 2013, a 
entidade informa que homenageou o governador 
Geraldo Alckmin. 

O motivo da homenagem é, segundo a 
Aeamesp, “o esforço do seu governo e dos governos 
que o antecederam em mandatos recentes para que 
se estabelecesse no Estado de São Paulo a retomada 
de investimentos com ampliação do Metrô-SP e 
requalifi cação da CPTM”.  

Alckmin e as empresas multinacionais 
envolvidas no cartel do propinoduto estão sendo 
investigados por desvios do dinheiro público no 
Metrô e CPTM. Há muita corrupção e pouco trilhos 
na história de Alckmin e seus antecessores do PSDB. 

Leilão do Campo de Libra é ilegal!
Além de ser contra os 

interesses do povo brasileiro, 
a privatização do Campo de 
Libra é ilegal.  O artigo 12 da 
Lei 12.351/2010 permite que o 
Campo de Libra seja entregue 
exclusivamente à Petrobrás. 
Foi a empresa que descobriu e 
dimensionou seu reservatório, 
por meio de pesquisas e 
pesados investimentos com 
dinheiro público. 

“A nossa posição de reserva 
com o pré-sal é muito confortável 

pelos próximos 20 anos. Por que 
vai abrir Libra para a participação 
de empresas estrangeiras e 
interesses estrangeiros?”. A 
pergunta é de Guilherme Estrella, 
diretor de Exploração e Produção 
da Petrobrás no governo Lula e 
responsável pela descoberta do 
pré-sal. 

“As empresas estrangeiras 
representam os interesses de seus 
países. Nós conhecemos a história 
do petróleo. Isso não está certo”, 
insistiu o ex-diretor da Petrobrás.

Foto: Antonio Cruz/ABr
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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. Subsede: 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. 

Dia histórico e de luta!
O dia 4 de outubro fi cou marcado pela grande mobilização dos Agentes 

de Segurança. Nesse dia não foi realizado o Embarque Melhor em Itaquera, 
Brás e Sé, pela manhã e Barra Funda, Sé e Consolação à tarde

Secretário anuncia demissões 
para cortar gastos no Metrô

O Secretário dos 
Transportes Metropolitanos, 
Jurandir Fernandes,  
irresponsavelmente 
anunciou, sem discutir 
com os trabalhadores, 
que fará um PDV (Plano 
de Demissão Voluntária), 
alegando a necessidade de 

cortar custos no Metrô para manter a tarifa de R$ 3.  

Não cairemos nessa conversa, já que a classe 
trabalhadora está arcando com os encargos, na medida 

em que os patrões tiveram a redução do PIS/Cofi ns, a 
mudança da fórmula de cálculos da contribuição ao 
INSS e a redução da tarifa da energia elétrica.

Mobilizaremos a categoria para resistir aos 
possíveis ataques que venham em nome da suposta 
redução de custos. 

Ao contrário do que fala o Secretário, é necessário 
contratar mais trabalhadores em todas as áreas do 
Metrô. Vamos lutar para garantir o Acordo Coletivo, a 
Equiparação Salarial, nosso Plano de Carreira e todos os 
nossos direitos.

Participe das setoriais e da assembleia do dia 22.

Fotos: arquivo/Sindicato

O Maior Encontro de Mulheres 
Feministas dos últimos 20 anos!

O I Encontro 
do Movimento de 
Mulheres em Luta, 
realizado nos dias 4,5 e 
6 de outubro em Belo 
Horizonte, reuniu 2.300 
mulheres trabalhadoras e 
estudantes em plenárias e 
grupos de discussão.

O Encontro foi 
marcado pela diversidade, pela força e energia de 
mulheres lutadoras com participação massiva de 
delegações de todo País. Entre as várias delegações, 
contou com a presença de trabalhadoras dos 
Correios, bancárias, metalúrgicas, da construção 
civil, do transporte, da Educação, servidoras públicas, 
estudantes, mulheres negras, LGBTs, mulheres do 
campo, do movimento popular. Contou também com 
uma delegação de metroviárias de São Paulo, composta 
por 28 mulheres de diversas áreas.

As mulheres 
metroviárias que 
participaram do evento 
também se empenharam 
em  custear uma parte das 
despesas e agradecem o 
apoio fi nanceiro recolhido 
por companheiros e 
companheiras da base.

Uma mesa sobre 
violência teve a presença de Soma Marik, uma feminista 
indiana e de Elizabete, esposa do pedreiro Amarildo. 
Foi aprovada uma Campanha Nacional Contra a 
Violência às Mulheres.

Esse encontro teve como objetivo fortalecer a luta 
das mulheres contra o machismo e a exploração , com 
propostas de luta que refl etem a realidade e os anseios 
das mulheres trabalhadoras no combate as opressões de 
gênero e de classe. 

Lugar de mulher é na luta!

Embarque preferencial 
Não suportamos mais agressões físicas 
e verbais no Embarque Preferencial nas 
estações. Depois de debate com OTMs1, 
o Sindicato encaminhou carta ao Metrô 
exigindo uma reunião.

Divisor de Horas – 200
O Sindicato entrou com uma Ação Coletiva 
sobre o divisor de 200 horas. A ação foi dis-
tribuída em 29 de abril e há uma audiência 
agendada para 25 de novembro. Na Cam-
panha Salarial o Metrô já havia admitido 
que calculava de forma errada o divisor de 
horas extras. Sendo que agora a empresa 
paga o que é correto. Com a Ação Coletiva já 
em andamento só resta discutir os reflexos

Autoritarismo
O SO1 Marcelo Carvalho persegue e intimida 
trabalhadores de VPA, VTD e ART. Não vamos 
permitir autoritarismo no local de trabalho 
e exigimos mais competência para admi-
nistrar pessoas. 

Arbitrariedade
A chefia do OFI/CRV no PIT propôs uma 
decisão democrática para escolha de horário 
de entrada no setor. Após votação entre 
os envolvidos não foi aceita a vontade da 
maioria. 

Punições
Enviamos cartas ao Metrô pedindo ex-
plicações e necessidade de reunião para 
debatermos sobre as punições, inclusive 
exageradas, aplicadas pela empresa, desde 
problemas no local até uso da Internet. 

Avaliação de desempenho
Devido ao processo unilateral aberto pela 
empresa no e-mail intitulado “Gestão de 
desempenho/avaliação de competências 
2013”, onde a Cia. mantém a subjetividade 
na avaliação, o Sindicato enviou carta soli-
citando reunião.

Festa da Primavera
A aquisição do convite para a 8ª Festa da 
Primavera, organizada pelo Metrus, causou 
frustração em diversos metroviários, atra-
ídos pela grande divulgação. As reservas 
deveriam ser feitas pelo site do Metrus. Mas 
a maioria das pessoas só conseguiu abrir o 
site no final da tarde, quando praticamente 
todas as reservas já estavam esgotadas, 
causando aborrecimento e certa indigna-
ção pela realização de um evento que não 
possibilita a participação de todos. 

Acidente
No dia 17 de setembro, o micro-ônibus que 
trazia metroviários do TCI sofreu um aciden-
te, colocando todos em risco. Solicitamos 
que em dias de chuva não seja realizado 
o treinamento devido à insegurança na 
estrada de terra no local. 

Motociclistas metroviários
Está programado um passeio de motociclis-
tas metroviários para o dia 19 de outubro 
(sábado). Eles se reunirão, a partir das 9h, 
na sede do Sindicato e depois irão até à 
Colônia de Férias (Caraguá). Na colônia vai 
rolar um churrasco (gratuito) com show de 
uma banda de rock. O evento está sendo 
organizado por quatro motoclubes: Furacão 
da Estrada, Zona Leste, Vutus MC Brasil e 
Fora dos Trilhos. 

AS´s mobilizados, no dia 4 /10, não realizaram o Embarque Melhor. Na foto maior: AS´s dos postos de PSE tarde. 
Da esquerda para a direita: AS´s dos postos de TTI, de Brás manhã e de PSE tarde 

O protesto foi o maior enfrentamento da categoria 
com a chefi a nos últimos anos. 

Parabéns aos Agentes de Segurança pela 
mobilização. Os seguranças continuarão sua luta contra 
os desmandos da empresa e do Departamento OPS, 

como o aumento do tempo da Operação Plataforma, 
proibição em participar do concurso na GOP, 
equiparações não realizadas, a movimentação arbitrária 
e sem critérios para a escala base no GEO (apoio PDS) e 
punições, retaliações e perseguições.    

Elisabeth Gomes da Silva, esposa do pedreiro Amarildo, 
presente no Encontro Nacional do MML


