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Dentre os 42 demitidos, os diretores 
Alex Fernandes, Dagnaldo e Paulo 
Pasin (da Fenametro) sofreram 

afastamento para apuração de falta grave, 
que em nossa opinião é uma forma arbitrária 
que a empresa utiliza para criminalizar nosso 
movimento, pois o trabalhador é afastado 
de suas atividades sem salário, benefícios e 
sujeito à morosidade da Justiça, sendo que 
depois de julgado não cabe nenhuma pena 
àquele que denunciou sem comprovação. 
Precisamos mobilizar os trabalhadores e 
exigir a mudança desta lei no Congresso 
Nacional.

Agora já temos 26 que foram 
readmitidos, provando assim que o governo 
e Metrô mentiram para a população com 
alegações falaciosas tentando atacar o direito 
de greve da categoria.

Ainda faltam 16 retornarem ao 
trabalho. Continuaremos mobilizados até o 
julgamento do mérito que está marcado para 
janeiro/fevereiro de 2015, onde esperamos 
que os 23 que estão trabalhando sob 
liminar, os dez que tiveram a sua cassada, 
e os quatro que não obtiveram esse direito, 
sejam defi nitivamente inocentados pela 
Justiça. Aguardamos também o julgamento 
do inquérito para o retorno do secretário 
de Formação do Sindicato, Dagnaldo, que 
está marcado para 19/11, e do presidente da 
Fenametro, Paulo Pasin, que está agendado 
para março de 2015. 

Cabe ressaltar que dia 11/11 o 
Ministério Público do Trabalho juntou um 
parecer alegando que a liminar que havia 
garantido o retorno dos dez metroviários 
demitidos tem que ser aceita.

No dia 3/11 foi divulgada a decisão da Justiça do Trabalho com a sentença 
para reintegrar o secretário-geral do Sindicato, Alex Fernandes

Não tem arrego! 
Ninguém fi ca pra trás! 

Áudio comprova que o Metrô 
mentiu sobre rodízio da Segurança

Está disponibilizado no site do Sindicato um áudio, 
supostamente do coordenador da segurança Jackson, que 
confi rma os ataques aos trabalhadores e desmente a alegação 
da empresa que o rodízio dos seguranças seria para o 
desenvolvimento profi ssional (veja no site do Sindicato a matéria: 
“Áudio anônimo de funcionário do Metrô revela retaliação à 
organização dos trabalhadores da segurança”). 

Na gravação, referindo-se ao rodízio dos seguranças, Jackson 
afi rma que “a empresa se precipitou ao tomar essa medida. Mas 
agora o Metrô não pode recuar 100% senão o Sindicato cresce”. 
Ele também declara que “o Sindicato não pode fi car mandando na 
gente do jeito que está acontecendo”. 

O Sindicato enviou uma carta à empresa afi rmando 
que o coordenador admite conduta de prática antissindical e 
as retaliações aos funcionários após a greve e contradiz as 
informações expressas em carta enviada ao Sindicato sobre o 
rodízio. Exigimos reunião urgente com a participação do GOP, do 
OPS e da GPC. 

No dia 18/11 (terça-feira), os seguranças vão realizar 
reuniões às 10h30 e 15h30, no Sindicato, para discutir 

e ampliar um Plano de Luta. 
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Setorial noturna VPN - PAT

Final de ano na 
Colônia de Caraguá

Os intessados em participar do sorteio para passar 
a virada do ano na Colônia de Férias em Caraguá 

devem se inscrever no site do Sindicato 
(www.metroviarios.org.br)

Toda solidariedade ao companheiro 
Danilo Putinato, OTM I, que foi 
agredido covardemente em ação 
homofóbica dentro do metrô, no dia 
9/11. Veja matéria em
www.metroviarios.org.br



O terceiro turno
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Dia Mundial de Combate à 
Violência Contra as Mulheres

Terminadas as eleições, 
o povo cai na real e vê, que 
mesmo com a polarização entre 
dois candidatos, passada esta 
fase, o que mais se discute é a 
tal governabilidade, onde o “é 
dando que se recebe” prevalece.

A disputa agora é por cargos, 
no sentido de acomodar os 
aliados políticos para aprovar 
seus projetos no Congresso 
Nacional. Aliados esses que 
representam o conservadorismo 
que atua contra a classe 
trabalhadora.

Os colunistas de plantão 
insistem em afi rmar que sem 
reformas o país irá ladeira 
abaixo, e as reformas mais 
importantes para eles, lógico, 
são aquelas que tiram direitos 
do povo.

Além disso, as demandas 
sociais sequer são lembradas. 
Ninguém lembra de moradia, 
saúde, educação, transporte 
e, na pauta sindical, questões 
como a redução da jornada 
de trabalho, fi m do fator 
previdenciário, correção da 
tabela do Imposto de Renda 
e fi m das tercerizações são 
reivindicações proibidas em 
qualquer discurso governista.

Os acordos políticos que 
Dilma e o PT fi zeram com os 
setores conservadores do país 
impossibilitam mudanças 
profundas na sociedade para 
benefi ciar os trabalhadores 
e  grande parte da sociedade 
brasileira. Ao contrário, eles vão 
buscar atacar os direitos dos 
trabalhadores. 

Prova disso é a aprovação, 
no Senado, de relatório sobre 
direito de greve do servidor 
público. Elaborado pelo senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), 
aliado de Dilma, prevê, entre 
outras coisas, um esquema 
de emergência durante as 
paralisações com 60% de 
funcionamento dos serviços, 
o que na prática impede a 
realização da greve. 

Só se observa um caminho 
a ser trilhado pelas forças que 
reivindicam a esquerda deste 
país: a mobilização de todos 
estes setores no sentido não 
só de defender seus direitos, 
mas também de ampliá-los. Só 
com uma ação conjunta dos 
movimentos sociais, movimento 
sindical e setores organizados 
da sociedade teremos alguma 
chance de reverter parte deste 
projeto que nos apresentam 
para os próximos anos.

Agora é momento de 
unidade total da classe 
trabalhadora. A nossa luta e 
organização serão fundamentais 
para barrarmos os privilégios da 
burguesia, exigir nossos direitos 
e conquistas e acabar com essa 
corrupção desenfreada que 
ocorre nos governos de plantão, 
tanto federal, como estaduais e 
municipais.

É hora de lutar, não 
tem arrego! Em direitos e 
conquistas não aceitaremos 
retrocessos e sim avanços!

Festa comemora 33 anos de lutas

A bola rolou durante o mês de 
outubro e novembro na primeira 
etapa do Campeonato de Futsal 2014 
do Sindicato. No dia 15 de novembro 
acontece a sexta e última rodada da 
primeira fase do torneio. 

As quartas de fi nais vão começar 
no dia 29/11 e os times classifi cados já 
se preparam para mais uma etapa com 
muitos gols. Até o momento foram 
marcados 178 gols, uma média de seis 
por partida.

Venha com a família assistir aos 
jogos e acompanhe os resultados no site 
do Sindicato.

Compareça à festa do Sindicato que 
acontecerá no dia 28/11, no Golden House 
(Av. Condessa Elisabeth Robiano, 2100, 
Penha, próximo à Marginal Tietê). O 
evento celebra mais um ano de existência 
da entidade e o Dia do Metroviário.

Este ano a programação contará 
com os shows da Banda dos Seguranças 
do Metrô, Banda Zaba, Fena e Paulinho 
e banda (ex-Raça Negra). O ingresso 
custa 50 reais e inclui bebida, churrasco e 
sobremesa. Adquira  já o seu convite com 
algum diretor ou diretamente na Secretaria 
de Esporte, Cultura e Lazer do Sindicato.

A bola rolou durante o mês de 
outubro e novembro na primeira 
etapa do Campeonato de Futsal 2014 
do Sindicato. No dia 15 de novembro 
acontece a sexta e última rodada da 
primeira fase do torneio. 

As quartas de fi nais vão começar 
no dia 29/11 e os times classifi cados já 
se preparam para mais uma etapa com 
muitos gols. Até o momento foram 
marcados 178 gols, uma média de seis 
por partida.

Venha com a família assistir aos 
jogos e acompanhe os resultados no site 
do Sindicato.

Campeonato de Futsal
 entra na segunda fase

Foto: arquivo/Sindicato

Corsa Sedan
Vendo ano 2004, modelo Joy, prata, com alarme 
e som em bom estado. R$ 16.500,00. Tratar Eudo 
Nunes, OMT1, VPA, esc. C, ramal:  35211 ou fones: 
99730-8622 (Vivo)/98180-8716 (Tim).

Apartamento na Zona Norte
Vendo no Mandaqui, Conjunto dos Bancários 
(próximo do Horto Florestal). 75 m², 3 quartos (2 
com armários embutidos e sanca), sala de estar 
(com sanca e grafi ato), sala de jantar (com grafi ato), 
cozinha com armários planejados, área de serviço, 
banheiro, sem garagem. Condomínio: R$ 85,00. R$ 
350 mil. Tratar com Humberto Acconci,  OTMII, Ana 
Rosa, esc.  B, ramal: 16018 ou fone: 99291-9673.

Ar condicionado portátil
Vendo da marca Phaser, 10. mil BTU’s, painel digital, 
novo, ciclo frio e quente, silencioso, prático e leve. 
Refrigera, aquece, ventila e desumidifi ca, com função 
SLEEP. Ótimo custo-benefício: R$ 990,00. Tratar com 
Willian Vieira, OTM2, Bresser/Moóca, esc. D, fones: 
2916-6712/ 98040-1472. 

Canguru e andador 
Vendo canguru para bebê. Marca Infantino. Bonito, 
seguro e confortável. Sem uso. R$ 120,00. Andador 
de material atóxico e super resistente, trava de 
segurança, célula musical. Dimensões: 64 cm X 57 
cm X 61 cm (comprimento x altura X largura), Peso: 
3 kg. Seminovo.  R$ 60, 00. Tratar com Mistrineiro,  
ASMI, ITS, esc. “A”, ramal: 34915 ou fone: 99111-0994.

Hopper Pet
Atendemos canino, felino e roedor. Banho, banho a 
seco (fi lhote), tosa higiênica, tosa de raça, tosa geral, 
tosa na tesoura (bebê), hidratação, tintura (copa). 
Promoção: a cada banho = 1 cupom, a cada 10 cupons 
= 1 banho grátis. Aceitamos os principais cartões. 
Av. Celso Garcia, 3517/3521 – Tatuapé. Fones: 2589-
5236/98135-7-037. Acesse: www.hoppertpet.com.br

Moto Honda Twister 
Vendo em ótimo estado. 2008, cinza metálico, com 
baú, manual e chave reserva. Terceiro dono. 41 mil 
km rodados. Relação, freio traseiro e óleo novos. R$ 
6.200,00. Tratar com Paulo, técnico de restabeleci-
mento, Base Imigrantes, ramais: 25551/25544 ou 
fone: 99917-8033.

Casas 
Vendo 3 casas e salão comercial em Itaquera 
(próxima ao Shoping Itaquera) com 10m x 30m. 
Documentos ok. R$ 350 mil. Outras duas casas no 
Jardim Popular, 12m x 32m. R$ 330 mil. Documentos 
com ressalvas. Vale a pena conferir. Tratar com Gilmar 
Silva, OTM II, ITT, esc. semanal, ramais: 35417/35101 
ou fone: 97423-4074 (Vivo).

Vendo diversos
DVDs originais de fi lmes. R$ 8,00 cada. Secador 
Britânia Ion Profissional. R$ 29,90. Centrifuga 
de alimentos Oster. R$180,00. Vaporeto Britânia 
(acompanha acessórios). R$ 200,00. USB TV (assista 
TV pelo computador ), pendrive. R$, fone: 2682-7974.

Temporada em Mongaguá
Apartamento para até 8 pesssoas. Tratar com Ed-
valdo Alves de Oliveira, Ofi cial de manutenção, CV, 
WJA, CSA, fones: (13) 97410-1992/(11) 99227-9601. 

Mel e Produtos Apícolas
Vendo. Apiário próprio. Tratar com José Costa, em 
VGO, esc.  A, fones: 2964-9563/97370-5644 /98734-
0885 ou e-mail: beneditonunes@uol.com.br. Acesse: 
www.apinunesagroapis.6te.net

Fotografi a de Casamento
Seu casamento será único e exclusivo. É um sonho 
ao alcance daqueles que prezam pela perfeição em 
um dia tão importante. Tratar com Ricardo, OTM2 
(fazendo TOT), GOP/OPC/ANT, esc. 5X2, fones: 2598-
8608/96546-0502. 

Apartamento em Santos 
Vendo na Av. Bartolomeu de Gusmão (avenida da 
praia),  Embaré. Visão lateral para a praia. 42 m², 
12º andar, 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro. Tudo em excelente estado. Próximo
de mercado e feira de artesanato. Tratar com José 
Francisco Rosa, fone: 3384-3484.  

Mel puro/100% silvestre
Apiário no Vale do Ribeira. Tenho outros produtos 
apícolas. Tratar com Eloy ou Rose, fones: 98769-0298 
(Tim)/97969-3136(Claro)/98163-7650/97363-8080 
(Vivos) e 5621-4021(res.).  Faço entregas nas estações 
e pátios (a combinar). Ligar até às 22h. 

Sítio Patinhas/Peruíbe
Venha conhecer as belezas de Peruíbe. Cachoeiras, 
praias e sítios irão deixar seu verão marcante! Tratar 
com Natan, fone: 2527-2707. Acesse: sites.google.
com/site/sitiopatinhas

Apartamento na Mooca
Vendo com 86 m², 3 dormitórios e 1 suíte. Novo e 
pronto para morar. Aceita-se fi nanciamento. R$ 590 
mil. Condomínio com 2 torres, 2 elevadores por torre, 
4 unidades por andar,1 vaga no 1º ao 18º andar, 2 
vagas no 19º, 20º e 21º andares (43 vagas extras). 
Tratar com Fábio, fone: 98603-7540.

DVD personalizado do Corinthians
Jogos da Taça Libertadores e fi nal no Japão do 
Mundial de 2012 com reportagens, entrevistas, 
premiação e chegada em São Paulo. Tratar com 
Toninho da Lanchonete do Sindicato.

Essa data é 
internacio-
nalmente 
marcada 
como 

um dia de protestos, 
panfl etagens, debates e 
atos contra a violência 
sofrida pelas mulheres. 
Infelizmente temos visto 
que em nossa sociedade 
tem crescido os abusos, 
estupros, espancamentos. 
o assédio sexual no 
transporte e mortes 
de mulheres devido 
à uma ideia machista 
bastante incentivada por todos os meios de 
comunicação. Todos os dias assistimos na 
TV cenas de violência e insultos contra a 
mulher ou programas de humor e novelas 
que naturalizam esse comportamento 
violento e agressivo. 

O Brasil é o 72° colocado no ranking 
internacional de igualdade entre gêneros 
e o 7° colocado no ranking de violência 
contra as mulheres. O Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública registrou que houve 
50.320 estupros em 2013, uma média de 
um estupro a cada 10 minutos, e que 4.850 

mulheres foram assassinadas em 2013.

Não podemos aceitar essa realidade. O 
Brasil, que é governado por uma mulher, 
tem que ter políticas efetivas para o combate 
a esse tipo de violência. A Lei Maria da 
Penha foi um avanço, mas não é aplicada 
efetivamente pois não existe uma política de 
investimento.

Basta de violência contra as 
mulheres!

Aplicação e ampliação da Lei 
Maria da Penha!

Metroviárias  na marcha em defesa dos direitos das mulheres
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É verdade que tem faltado chuva do último 
verão para cá e que as previsões para os 
próximos meses não são muito otimistas 

em relação à quantidade de chuva. Mas, apesar 
disso, se o governador tivesse adotado as 
medidas abaixo, não teríamos problema de 
abastecimento e sim só um período de estiagem: 

 1) Novos sistemas de abastecimento como o de 
Água São Lourenço ou a recuperação das 
águas das represas Billings e Guarapiranga 
(só esta medida já evitaria a crise).

 2) Fim ou diminuição signifi cativa dos 
vazamentos que hoje são responsáveis pela 
perda de cerca de um terço da água potável 
distribuída pela Sabesp.

 3) A quase inexistência da política de reuso por 
parte da Sabesp.

Com essas medidas não teríamos o 
problema da falta de água que hoje já afeta 60% 
da população da cidade, principalmente as áreas 
mais periféricas. Também afetas várias cidades do 
estado, em especial Itu, onde a população já teve 

que ir para as ruas 
garantir na luta seu balde 
de água. 

Além disso, o governo Alckmin escondeu, 
durante o ano eleitoral, a crise de falta de água 
para não perder votos, impossibilitando uma 
campanha pela economia de 
água.

Veja porque a 

crise da falta de 

água em São 

Paulo é culpa 

do Alckmin e não 

da falta de chuva

A falta de água só aumenta
Alckmin ninguém aguenta! 

Por que não foram 
tomadas medidas 
antes?

Depois do processo de 
privatização da Sabesp, que 
hoje tem 49% das suas ações 
nas mãos de multinacionais e 
grandes empresas nacionais, 
os investimentos no sistema 
praticamente cessaram. Isso para 
garantirem os grandes lucros para 
essas empresas. No período de 
2003 a 2013 os acionistas retiraram 
em dividendos a bagatela de 
R$ 4,37 bilhões. Se este valor 
tivesse sido investido nas medidas 
ao lado não teríamos o problema 
da falta de água.
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Veja nossas propostas de saída da crise e para 
evitar que ela se repita nos próximos anos!

Qual é a proposta deles?

1) A prioridade da água tem 
que ser para consumo 
humano (beber, higiene 
pessoal etc.).

2) Avançando o 
racionamento, o 
fornecimento ao setor 
industrial tem que ser 
restringido (a maior parte 
da água tratada é gasta 
pela indústria), inclusive 
com a redução da jornada 
de trabalho, sem redução 
de salário.  

3) Reestatização da Sabesp.
4) Estabilidade no emprego. 
5) Construção de 

reservatórios nas áreas 
mais periféricas para 

garantir água à população 
mais carente.

6) Congelamento do preço 
da água e estatização das 
grandes fontes.
O governador Alckmin é 

responsável por tomar parte 
dessas medidas. Mas aqui 
temos que exigir da presidenta 
Dilma que tome providências 
para evitar o agravamento da 
crise que refl ete também em 
outros estados, aprovando leis 
que garantam estatização de 
todo serviço de abastecimento 
de água e saneamento básico, 
estabilidade no emprego para 
regiões com crises hídricas 
e redução da jornada de 
trabalho.

Foi só acabar as 
eleições para o governo 
Alckmin aparecer com uma 
série de propostas para 
minimizar a crise da água 
em São Paulo.

Em uma delas, para 
justifi car a diminuição da 
arrecadação por conta do 
bônus que é concedido 
para quem economizar, 
o mesmo sugeriu que o 
governo federal isente a 

Sabesp de alguns impostos, 
entre eles o PIS e o 
COFINS, impostos estes 
que tem como destino a 
Previdência Social. Isso 
para depois atacar ainda 
mais nossa possibilidade de 
aposentadoria.

Mas vendo e 
conhecendo a prática destes 
governos com certeza vão 
tentar fazer a gente pagar a 
conta novamente.

O Sindicato está organizando, ao lado de 
várias entidades, uma campanha e lutas 
para garantirmos nossas propostas e que 
a prioridade seja os trabalhadores e as 
áreas mais periféricas. Água para beber 
tem!!!

A campanha tem o apoio do Sintaema, 
Fenatema, Fenametro, CSP-Conlutas, 
CTB, Unidos Pra Lutar, Juntos, Consulta 
Popular, PSTU, PSOL, entre outras 
entidades. Estamos convocando mais 
organizações para se somarem a essa 
luta. 

Veja algumas das manifestações:

 25/11, às 11h, manifestação 
pública na Praça do Patriarca

 6/12, Ato em Itu

Vamos lutar para garantir água
 para os trabalhadores!

Falta a lição de casa
No Metrô a lição de casa também 

não é feita. A tão propagandeada 
máquina de lavar trens que tem 
capacidade de reaproveitar até 80% da 
água utilizada hoje não recupera nada e 
toda água utilizada é potável.

Além disso, os veículos continuam 
sendo lavados normalmente com água 
corrente. Sabemos que existem várias 
técnicas que poderiam ser utilizadas 
para economizar água na limpeza dos 
mesmos.

Logo exigimos do Metrô que cesse o 
desperdício sem que deixe de garantir 
água para o que é necessário, que é o 

consumo e saúde dos trabalhadores, 
como por exemplo, a limpeza de túneis 
que tem que ser feita regularmente com 
água de reuso.

Foto: Midia Ninja
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T
odos os dias nos deparamos com diversos 
casos de discriminações: religiosas, 
machistas, homofóbicas, dos mais variados 
estilos, situações de pobreza, doenças 

ou defi ciências, que quando acompanhadas da 
discriminação racial tornam a opressão muito mais 
dura e cruel.

No Brasil, a democracia racial é um mito, o 
racismo é percebido em todos os cantos: na tv, nas 
torcidas de futebol, nas univesidades públicas onde 
a presença de negros é quase zero em cursos como 
medicina, engenharia etc.

Verifi camos uma escravização moderna: nas 
empresas terceirizadas onde se concentram o maior 
número de trabalhadores(as) negros(as) com salários 
e direitos reduzidos, impossibilitando moradia digna, 
tendo que suportar horas nos transportes superlotados 
e  caros, submetidos a espaços apertados que lembram 
os navios negreiros. A baixa remuneração a que 
submetem o povo pobre e negro, a dependência dos 
serviços públicos de saúde e educação, estes sucateados.

Oferecem um futuro incerto aos jovens negros da 
periferia que são discriminados também pela polícia 
racista, considerada a mais violenta do mundo. Esta 
colabora fortemente para o alto índice de mortes por 
violências muitas por execuções sumárias, a exemplo 
das chacinas ocorridas em Belém nestes últimos dias.

Jovens pobres negros têm 153,9% mais chances 
de serem mortos por violência, isto é considerado um 
genocídio.

O resultado da disputa eleitoral para presidente 
em nosso país escancarou outra discriminação que 
vinha ocorrendo com imigrantes africanos no país: a 
xenofobia, desta vez contra os nordestinos. Trata–se 
de mais uma opressão, em que pesa o modo como 
o sistema estimula indiretamente a discriminação 
contra um determindo povo, tendo muito  a ver com  
distribuição e emprego dos recursos econômicos. 
Subjulgar um povo nos remete ao passado colonial, 
quando teorias racistas foram forjadas para justifi car 
a negação de direitos aos negros, que sofrem tais 
injustiças ainda hoje, em benefício dos representantes 
imperialistas: banqueiros e patrões.

 É preciso ter a consciência que estes são os 
verdadeiros inimigos, pois se apropriam de todas as 
estruturas da sociedade para garantirem seus lucros.

Lembrando a frase de Malcolm X: “Se você não se 
cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas que estão 
sendo oprimidas e amar os opressores”

Combater as discriminações e o racismo é 
cada vez mais importante. Trata-se de uma 
das principais batalhas contra a exploração 
burguesa. São opressões que atingem a 
todos nós, trabalhadores, nos dividem e 
enfraquecem em nossas lutas por direitos; 
e quem lucra é o capitalismo! Lutar por 
direitos é também denunciar e lutar contra 
as opressões!

Vamos unir nossas forças e ir à luta 
contra o racismo e pelas demandas do 
movimento negro, contra a exploração, 
inspirados em lutadores como Zumbi 
dos Palmares (AL), Luis Gama (BH), João 
Cândido (RJ), Luiza Mahin, Dandara entre 
outros. 

 Por uma sociedade justa e igualitária. 

 Por trabalho igual, salário igual!

 Fim da terceirização e precarização. 

 A juventude tem direito a um futuro. 
Cotas sim, genocídio não!

 Pela desmilitarização da PM.

 Pelo fi m da ocupação militar e das 
tropas brasileiras no Haiti.

Participe dos Atos pela Consciência Negra 
 18/11, às 17h, na estação Capão Redondo 

 19/11, às 17h,  na estação Sé  

 20 /11, Marcha da Consciência Negra com concentração no vão do Masp 
às 13h e saída às 15h

 22/11, Ato com panfl etagem e Maracatú na Praça Silvio Romero, no 
Tatuapé, a partir das 16h 

 22/11, a partir da 21h, apresentações de grupos de Rap na Quadra dos 
metroviários

  23/11, às 16h,  panfl etagem contra o racismo no futebol, no Itaquerão

Fotos: Midia Ninja

Ato contra o genocídio da juventude negra
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Mais contratações e 
concursos de qualidade

O Metrô apresentou 
concurso interno para 
OTM II com alterações 
que prejudicam os 
trabalhadores. Exigimos: 

 Participação dos ASMs na 
família do GOP.

 Salário compatível com a 
função.

 Que não seja alterado o 
nível da prova.

 Quem concorrer pode 
prestar concurso para as 
duas funções.

 Que a avaliação de 
desempenho não seja 
critério para concorrer, 
muito menos para 
desempate.

O concurso tem 
que ser transparente e 
possibilitar o avanço 
na carreira. E também 
exigimos mais contratações 
para recompor o quadro 
de OTM I, bem como 
reposição em relação aos 
promovidos para OTM II.

Estamos trabalhando 
em situações precarizadas 
por conta da falta de 
quadro. Hoje a empresa 
funciona devido as 
horas extras excessivas 
em que os trabalhadores 
fi cam vulneráveis a 

agressões nas estações. 

Os metroviários estão 
se organizando nas estações 
por meio de comissões 
para debater os problemas. 
O Sindicato já solicitou 
agendamento de reunião 
com a GOP para tratar da 
falta de quadro, Adicional 
de Periculosidade para 
OTM I e treinamento 
para os novos part-time, 
concurso externo e sobre 
os problemas no atual 
concurso interno para 
OTM II. 

A luta por melhores 
condições de trabalho é de 
todos, por isso destacamos 
que:

 Orientamos os OTM I 
a registrarem todas as 
ocorrências de agressão 
física e ameaças no local 
de trabalho. Façam 
relatórios, exijam 
abertura de ROT, CAT 
e registrem Boletim de 
Ocorrência. 

 Exigimos da empresa 
treinamento completo 
aos part-time, pois não 
podemos precarizar a 
função do OTM I e ao 
mesmo tempo colocar 
a população e outros 
trabalhadores em risco.

Seminário discute Previdência e Plano de Saúde

Saúde: Fundacentro realizará Seminário
No dia 27/11 (quinta-feira), às 10h, haverá 

um seminário para apresentação de relatório sobre 
Saúde e Segurança no Ambiente Metroviário pela 
Fundacentro (órgão do Ministério do Trabalho e 
Emprego que tem por objetivo produzir e difundir 
conhecimento sobre saúde e segurança no trabalho e 
meio ambiente).

Na oportunidade será discutido com os 
trabalhadores a conduta do Metrô em difi cultar e/

ou negar a emissão da Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT). Além disso, será explanado também 
sobre PPRA, com base no Mapa de Riscos, e PCMSO, 
que envolve a questão dos exames médicos periódicos. 

O Metrô continua construindo locais de 
trabalho ergonomicamente inadequados, o que 
provoca doenças. O Sindicato enviou carta à empresa 
solicitando a participação dos cipistas  nesse processo, 
mas o Metrô negou. 

Plano de Saúde para aposentados
No dia 25/11, às 10:30h, haverá reunião com o 
Metrô para debatermos sobre Plano de Saúde 
para aposentados.

OIT
A denúncia sobre as demissões nas greves  de 
2007 e 2014 protocolada pela Unidos pra Lutar 
(Associação Nacional de Sindicatos), subscrito 
pelo Sindicato dos Metroviários, Fenametro, MTST, 
Pastoral Operária e outros sindicatos foi acolhida 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
enviada à Genebra (sede da OIT), para julgamento. 
Aguardamos a resolução.

Periculosidade GLG e Obras
O Metrô apresentou laudo sobre a periculosidade 
da GLG e Obras. O Sindicato não concorda com 
esse documento e contratou perito para elaborar 
um estudo técnico.

H64 descarrila 
Descaso da Cia.: replay do descarrilamento. A 
história se repete. No dia 10/11, mais um trem, o 
H64, descarrilou dentro do Pátio Itaquera. Uma 
solicitação de reunião extraordinária da CIPA será 
feita. Se a empresa negar a reunião, assim como 
negou para a ocorrência do H67, acionaremos 
a SRTE. 

CCV
Parabenizamos todos os companheiros do CCV 
pela conquista de poderem participar do concur-
so para OMIN II. Apesar de contemplar a grande 
maioria dos companheiros, continuaremos a luta 
por um plano de carreira. 

Agressão à OTM1 de TTE
A  Cipa Linha 1 encaminhou o caso da agressão 
grave contra um OTM1 de TTE que teve um 
costela quebrada por um pedinte. Foi aberto um 
BO incluindo as características do agressor, que 
continua andando pelos corredores da estação. 
Cobramos do Metrô a solução do problema. 

Audiometria
No exame médico periódico, a empresa está omi-
tindo a exigência da realização da audiometria. 
O Sindicato enviou carta ao Metrô cobrando a 
inclusão desse e os cipistas cobrarão nas CIPAS 
o PPRA e PCMSO, pois esses formulários são 
essenciais para prevalecer os direitos previstos 
na NR- 7 e NR 9. 

Assédio moral
O OTM3 Ismael Viveiros com autoritarismo e arbi-
trariedade vem praticando assédio moral contra 
os trabalhadores de BFU. Exigimos providências 
da empresa. 

Exagero
O Técnico de Laboratório Márcio do PCR foi 
suspenso pelo supervisor Sidney. O Sindicato 
considera essa atitude exagerada. 

Atenção, OE´s!
Reuniões para discutir Equiparação Salarial no dia 
26/11 (quarta-feira), às 10h30 e 15h, no Sindicato.

Atenção trabalhadores para o código “F” - Falta de funcionários!

Organize a comissão em seu local de trabalho e 
chame um diretor do Sindicato. Já aconteceram 
reuniões em PSE, SCZ e BTO. Estão agendadas 
reuniões de comissões no local de trabalho: 

 Dia 17/11, às 14h30, em VMN 

 Dia 26/11 às 13h30, em TTE

 Dia 27/11, às 14h, em VPA e às 14h, em CPR 

No último dia 4 foi realizado Seminário para 
debater previdência e a situação do Plano de Saúde.

Sobre a previdência identifi cou-se que o Fator 
Previdenciário é um redutor de até 60% do valor dos 
benefícios da aposentadoria. Foi criado pelo governo 
FHC e mantido pelo governo Lula através de veto à 
decisão do Congresso Nacional. Os mais atingidos 
são os trabalhadores que começam a trabalhar mais 
cedo. O Sindicato fortalece a luta pelo fi m do Fator 
Previdenciário junto às centrais sindicais!

O advogado Thiago Barison trouxe informações 
sobre a aposentadoria especial. O jurídico do Sindicato 
atua em duas frentes. Individualmente, os segurados 
devem juntar ao requerimento de aposentadoria no 
INSS documentos que comprovem exposição a agentes 
ambientais agressivos à saúde, bem como o laudo 
pericial da  DRT – Delegacia Regional do Trabalho (atual 
SRTE), que classifi ca o Metrô como “sistema elétrico 
de potência” (disponível no departamento jurídico do 
Sindicato). 

Com a negativa do INSS podemos entrar com ação 
na Justiça. E coletivamente o Sindicato patrocinará ações 
por cargos e por áreas para averiguar a existência de 
condições de trabalho especiais. Organize-se no seu local 
de trabalho!

Sobre o Metrus e Plano de Saúde foram debatidos 
os investimentos de recursos dos planos de previdências 
e verbas assistenciais malsucedidos. A Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar está fi scalizando 
a governança e os investimentos realizados pelo Metrus.

Como resolução dos debates, a plenária sugeriu a 
necessidade de maior participação dos metroviários na 
eleição dos nossos conselheiros, pois apenas 20% dos 
participantes votaram na última eleição, e alteração no 
processo eleitoral.

Fizemos um convite a todos os conselheiros eleitos 
pela categoria. Compareceram apenas Takahashi e 
Nilson. O companheiro Sérgio Carioca não participou 
devido a problemas de saúde. Os demais não se 
manifestaram.

Edital de convocação: 
Banda do Trem Elétrico

Convocamos todos os 
associados metroviários 
e amigos da Banda do 
Trem Elétrico para as-
sembleia geral dia 1°/12, 
segunda-feira, às 18h, na 
sede do Sindicato dos 
Metroviários de São Paulo, situada na Rua Serra 
do Japi, 31, Tatuapé, São Paulo/SP. Pauta: Revisão 
e alteração no estatuto; eleição e posse da nova 
diretoria executiva e conselho fiscal; calendário de 
preparação para o Carnaval 2015 e outros assuntos 
de interesse da Banda.
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