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C
onversamos sobre os 
motivos que levam a esses 
confl itos: a crise econômica 
e a alta tarifa do transporte 

público. Com a crise, ocorreu a 
volta da infl ação e o aumento do 
desemprego. 

Para sobreviver, muitos 
trabalhadores tornaram-se 
ambulantes e, em casos mais graves, 
pedintes. Muitos procuram entrar 
no metrô sem pagar e outros tentam 
vender seus doces e balas dentro 
das estações e trens. Muitas vezes 
o confl ito é inevitável porque os 
“balinhas” e pedintes agridem nossos 
companheiros. Essa realidade mostra 

que os metroviários e a população são 
vítimas das políticas do governo.

No Café também denunciamos 
a atuação dos meios de comunicação, 
que em vez de denunciar os problemas 
sociais preferem partir para o 
sensacionalismo, repetindo muitas 
vezes os confrontos e mostrando os 
seguranças e agentes de estação como 
violentos. Em setembro, realizaremos 
um Seminário sobre Segurança no 
Sindicato. 

Exigimos do governo estadual 
medidas imediatas como a contratação, 
por concurso público, de mais 
trabalhadores, e periculosidade para 
OTM1. 
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16/7, quinta-feira, às 18h30, no Sindicato. 

Sindicato denuncia 
agressões a metroviários

Café com o Usuário

No dia 30/6 o Sindicato organizou um Café com o 
Usuário na estação Sé para dialogar com a população 
sobre as agressões aos metroviários. Nos últimos meses 
aumentaram os casos de violência contra os Agentes de 
Segurança e de Estação, principalmente

Além de conversar com os usuários, metroviários distribuíram 
Carta Aberta à População

Pela reintegração imediata
Após decisão que determinou a reintegração dos demitidos na greve 

de 2014, com o julgamento de mérito favorável aos trabalhadores, o Metrô 
recorreu e o processo agora está para ser julgado no TRT, em segunda instância.

O Departamento Jurídico está realizando todos os esforços a fi m de 
que todos voltem aos seus postos de trabalho rapidamente. Reforçamos 
a importância de todos na continuidade da Campanha pela Reintegração 
participando dos meios de mobilização em solidariedade aos companheiros da 
categoria.

A assembleia que será realizada no dia 16/7 (quinta-feira) irá discutir o 
plano de saúde dos demitidos.  Participe!

Pauta: Campanha pela Reintegração ( pagamento do plano de saúde) e outros assuntos

Contratação de mais funcionários foi uma das principais reivindicações da 
Campanha Salarial 2015

Foto: Paulo Ianonne/Sindicato



Na noite de 30 de 
junho o Congresso 
Nacional rejeitou 
a proposta de 
redução da 
maioridade 

penal. Mas na calada da noite, 
o presidente do Congresso 
Eduardo Cunha (PMDB-
RJ) articulou uma manobra 
INCONSTITUCIONAL e fez 
votar novamente este tema 
– negando a derrota do dia 
anterior (isso não é novidade, 
este mesmo deputado já fez isso 
em relação ao fi nanciamento 
privado das campanhas 
eleitorais). O resultado: passou 
a redução da maioridade penal 
para 16 anos em casos de crime 
hediondo.

Mas quem ganha com 
isso? A sociedade? Diversos 
estudos sobre o assunto 
mostram que, onde houve a 
redução da maioridade penal, 
não houve decréscimo da 
violência e da criminalidade. 
Se isso não vai resolver o 

nosso problema de segurança 
pública, então por que tomar 
uma decisão que gera tanta 
polêmica? Porque, à primeira 
vista, é a solução mais prática 
para um problema que tem 
uma raiz muito mais profunda 
do que a prisão. 

E mesmo a prisão 
não soluciona em nada as 
altas taxas de crimes – se 
funcionasse, seríamos o 4º país 
mais seguro do mundo, já que 
temos a 4ª maior população 
carcerária do planeta! Aliás, 
cerca de 70% dos presidiários 
são reincidentes no Brasil; e 
mais de 60% deles são negros.

A juventude negra e 
pobre é a que mais sofre com 
a falta de responsabilidade do 
Estado em garantir seus direitos 
básicos: estudo, moradia, lazer, 
saúde; são estes que crescem 
sem uma perspectiva de vida 
digna e veem no crime uma 
chance para melhorar seu 
padrão de vida, ter status, ou 
só sobreviver; são eles sofrem 

com a redução; uma juventude 
que o Estado não reconhece 
enquanto ser humano.

Essa manobra articulada 
na Câmara só serviu para 
mostrar o quanto a vida 
daqueles que não têm seus 
direitos básicos assegurados 
pouco interessa a uma imensa 
maioria de deputados. Ainda 
temos chance de barrar este 
ataque, a proposta ainda 
tem de ser aprovada numa 
segunda rodada na Câmara 
de Deputados para depois ser 
analisada no Senado. 

Precisamos intensifi car o 
debate sobre qual a saída para o 
problema da segurança pública 
que vivemos atualmente. Esta 
saída não pode ser superfi cial, 
temos de resolver a raiz do 
problema. A redução não é 
apenas superfi cial, é mais 
uma forma de criminalizar a 
juventude pobre e negra.

Vitor de Carvalho Ribeiro é 
diretor de base do Sindicato

O povo grego diz NÃO! 
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Porque somos contra a redução da 
maioridade penal

Setoriais de Julho

No último domingo (5/7), 
ocorreu um Plebiscito 

na Grécia que perguntava a 
opinião da população sobre a 
dívida externa do país. 

Há cerca de 5 anos a Grécia 
é o país mais afetado pela 
crise econômica que assola a 
Europa. O país atingiu a marca 
de 52% de desemprego entre 
os jovens, 40% das crianças 
vivendo abaixo da linha de 
pobreza e 45% dos aposentados 
estão pobres. Essa situação 
foi consequência da aplicação 
dos planos de austeridade 
implementado pelo governo do 
país até o início deste ano.

O termo Austeridade 
signifi ca severo, rigoroso, 
grosseiro. Quando aplicado 
à economia signifi ca maior 
rigor e controle nos gastos. 
Desde que estourou a crise, 
a Troika (Comissão formada 
pelo Banco Central Europeu, 
Fundo Monetário Internacional 
e Comissão Europeia) passou 
a impor à Grécia planos de 
ajustes, a chamada austeridade 
fi scal.

Na Grécia, algumas das 
medidas foram o corte de 30% 
dos salários dos funcionários 
públicos e o corte de 200 mil 
postos de trabalho. Esses planos 
são feitos para assegurar os 
lucros dos credores, em sua 
maioria bancos estrangeiros. 
Mais de 30 greves gerais 
se enfrentaram com essas 
medidas.

A pergunta do plebiscito 
era se a população aceitava um 
novo plano de austeridade, 
proposto pela Troika. As 
organizações dos trabalhadores 
na Grécia e em toda a Europa, 
e também o governo grego, 
fi zeram uma forte campanha 
pelo NÃO, resposta esta que 
saiu vitoriosa com mais de 
60% dos votos e apoiada com 
manifestações de milhares nas 
ruas gregas.

Essa vitória foi muito 
importante. A população grega 
está indignada com essa forma 
injusta de resolver a crise: os 
ricos continuam lucrando 
e os trabalhadores fi cam 
miseráveis. É muito importante 
que a partir dessa vitória a 
população grega continue 
nas ruas demonstrando que a 
dívida já foi paga e que vai errar 
o governo grego no caso de 
querer renegociá-la. 

O Sindicato apoia a luta 
do povo grego e enviou uma 
moção de solidariedade a eles. 

Isso também deve servir 
de refl exão para nós aqui no 
Brasil. Os planos de ajuste 
fi scal do governo do PT (e 
também do PSDB nos estados) 
não questionam, por exemplo, 
o fato de que mais de 50% 
do orçamento do país vai 
para o bolso dos banqueiros. 
Precisamos nos espelhar na 
força do povo grego e também 
dizer NÃO à austeridade fi scal 
brasileira.

No próximo dia 18/7, a partir das 16h, vai 
acontecer a festa julina promovida pelo Sindicato. 
Na quarta edição do Arraial dos Metroviários, 
convidamos toda a categoria, familiares e amigos a 
participarem.

Teremos diversas opções de comidas e bebidas 
típicas, atrações infantis, distribuição gratuita 
de pipoca, algodão doce e cachorro quente além 
da tradicional “quadrilha” (os ensaios estão 
acontecendo todas as quartas-feiras, às 19h, na 
quadra do Sindicato). A festa terá ainda o show de 
Fabiano Faioli e Banda. Traga 1 kg de alimento não 
perecível, que será doado aos professores estaduais. 

Festa Julina 
Vem dançar 

com a gente!

Costura
Fazemos costura em gerale fi gurino de academia 
de dança etc. Tratar com Susi, fone: 2642-3945 
(res.) ou 96430-8443 (Tim).

Tricô a máquina
Fazemos tricô a máquina em geral e damos aula. 
Tratar com Susi, fone: 2642-3945 (res.)/96430-
8485 (Tim).

Apartamento 
Vendo na Praia Grande, Vila Guilhermina. Um 
dormitório, mobiliado, com garagem subterrâ-
nea. A três quadras da praia. R$ 170 mil. Tratar 
com Nascimento, esc. E, IMG,  fone: 99752-4501.

Tamo Junto Coleções
Cédulas, moedas, pingue-pongue, futebol cards, 
calendário de bolso e outros colaboradores. 
Tratar com Ricardo Duclos, 96895-6026.

Sobrados Novos
Oportunidade. Sobrados na Penha, 70 m², 2 
quartos, 2 wc, sala cozinha, com acabamento. 
R$ 230 mil aceito fi nanciamento. Tratar com 
aleçandra, fone 95216-1546/2579-6069.

Presentes para o ano todo!
Caixas decoradas para os mais diversos momen-
tos, com pequenas lembranças: chocolates, balas, 
toalhas, perfumes. Preços variados. Tratar com Ca-
tia Miranda, fone: 95445-6056 (Tim)/2495-3215.

Renault Scenic
Vendo ano 2000, 1.6, 16 válvulas, verde, gasolina, 
licenciado. Completo. Valor a combinar. Tratar 
com Reinaldo Miranda, ramais 34915, fone: 
95290-0966.

Acupuntura/Psicologia
Nervo ciático, dores nas costas, ansiedade. Já 
tentou de tudo? Damos um jeito pra você. 
Descontos para metroviários. Tratar com Silvana: 
96625-6910, São Miguel Paulista.

Apartamento/Ana Rosa
Aluga-se apartamento próximo a estação Ana 
Rosa do metrô. Um dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, 40 m², sem vaga na 
garagem. Tratar direto com o proprietário. R$ 
1450,00 + condomínio de R$ 314,46.  Tratar com 
Ricardo, no fone:  96080-8609.

Celta
Vende-se. ano 11/11, VHCE, 1.0, 4 portas, preto, 
direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétri-
cas, limpador traseiro, desembaçador traseiro, ar 
quente, alarme com subida dos vidros, insufi lm, 
pneus originais, estepe sem uso. interior impe-
cável, manual e chave reserva. km original 490 
mil km. Tabela Fipe R

Apartamento 
Vende-se em Santo André. UP Grade, Condo-
mínio Clube com 3 dormitórios, com 1 suíte, 66 
m². Utilize seu FGTS na entrada e fi nancie seu 
sonho pela Caixa. Upgrade Santo André foi feito 
para quem busca conforto e sossego para toda 
família. Lazer completo.  Tratar com Argenti, fones: 
98305-8306/9573-72360.

Apartamento.
Vendo no Brás. Próximo à Estação Brás do Metrô 
com 1, 2 e 3 dormitórios. Lazer completo. Excelen-
tes condições de pagamento. Utilize se FGTS. Rua 
Piratininga 201- Brás. Contatos para venda. Tratar 
com Argenti, fones: 98305-8306/9573-72360.

Clio Sedan 
Vendo 2007/2008, modelo Privilege, 1.6, 16v, 
fl ex. Ele tem vidros e travas elétricas, retrovisores 
elétricos, cd player com controle na direção, 
computador de bordo. R$ 14.500,00. Tratar com 
Giovana Saad, fone: 99183-3551

Mel
Vendo mel puro, mel composto, própolis, geleia 
real, pólen e produtos apícolas em geral. Tratar 
com José Costa em VGO, esc. A e pelo fone: 
(11) 2964-9563, 97370-5644, 99419-3293 e (15) 
3373-7580. Ema-il beneditonunes@uol.com.br 
josebncosta@gmail.com jbnunes@metrosp.
com.br . Acesse: www.apinunesagroapis.6te.net 

Mel 100% Silvestre
Tenho apiário no Vale do Ribeira,Parque Petar 
(350 Km da Capital,entre São Paulo e Paraná).
Tratar com Eloy ou Rose,fones: 98163-7650 
(Vivo)/98769-0298 (Tim)/5621-4021 (res), até 
às 22h, qualquer dia da semana. Entrego nas 
estações e pátios (a combinar).   

Pilates
Estúdio de Pilates e treinamento funcional. Rua 
Jurua, 777 - Vila Mariana. Estamos com uma gran-
de promoção para metroviários. Atendimento: 
segundas às sextas-feiras, das 6h às 20h. Sábados, 
das 8h às 12h. Tratar nos fones: 5071-1568/97605-
6488. Acesse: www.estudioativo.com.br

 Fretes e Carretos
Faço carreto para São Paulo e interior com van 
fechada (furgão) e com teto alto. Preços especiais 
para metroviários. Aceito “tickets”.  Tratar José 
Francisco Rosa, aposentado, fone: 3384-3484.

Dia 7/7 (terça-feira)

8h ................ PAT+WJA
10h45 .......... Metrô I. 
14h30  ......... Base TRD + TUC 
23h30 .......... PAT + WJA

Dia 8/7 (quarta-feira)

8h ................. PIT Diurno 
10h45 .... CIDADE II 
14h30 .... Base VTD
23h30 ....  PIT+PCA

Dia 13/7 (segunda-feira)

8h .......... Base PPQ-Fazendinha + TUC e TRD
10h45 .... Edifício Conde Prates
23h ........ Base LUZ + Fazendinha/TUC/TRD

Dia 14/7 (terça-feira)

8h .......... Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU e VGO
10h45 .... Georges Loeb (Quitanda)
14h30 .... Base PSO (LUM + IMG)
23h30 .... Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU e VGO

Dia 15/7 (quarta-feira)
8h .......... PCR Diurno
10h45 .... Edifício Grande São Paulo
14h30 .... Base VBE
22h30 .... PCR Noturno
23h30 .... PCR Noturno

Dia 16/7 (quinta-feira)
8h .......... Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
10h45 .... CCO 
23h15 .... REP + BFU

Dia 17/7 (sexta-feira)
8h . PTI (Pátio Tamanduateí) – Bloco B
Base PCA

Dia 20/7 (segunda-feira)
8h .......... Monotrilho – Estação Oratório (ORT)  - Linha 
15 - Prata

Dia 21/7 (terça-feira)
8h..Canteiro de Obras GE4 (Rua Oscar Freire, 1.237)
13h30 .... Canteiro de Obras GEO(Rua Vergueiro, 2.850)

Dia 22/7 (quarta-feira)
8h.....Canteiro  GEM (Rua Cavur, 127 – Vila Prudente)
23h00 .... Base YGC

Não deixe de participar!

Setoriais de Julho
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Ajuste � scal e cortes no orçamento 
prejudicam trabalhadores

Terceirização tramita no Senado

A nova regra para 
a concessão do 
seguro-desemprego 

difi culta a vida do trabalhador 
justamente quando ele mais 
precisa, com o crescimento 
do desemprego. Agora, só terá 
direito ao benefício quem tiver 
trabalhado por pelo menos 
12 meses nos últimos 18 
meses. Anteriormente, eram 
necessários seis meses. 

Com relação ao abono 
do PIS/Pasep, o governo 
empurrou para 2016 metade 
dos pagamentos. No país, 23 
milhões de pessoas têm direito 
ao salário mínimo relativo ao 
abono. Metade deles só vai 
receber esse dinheiro a partir 
de março de 2016. Antes desta 
mudança, o calendário de 
pagamento ia de julho de um 
ano até junho do outro. Dilma 
está prejudicando exatamente 

aqueles que ganham menos 
(média mensal de dois salários 
mínimos). 

Já a pensão por morte 
era paga sem tempo mínimo 
de contribuição e casamento. 
Agora, os cônjuges só poderão 
requerer se o tempo de 
união estável ou casamento 
for acima de dois anos e o 
segurado tiver contribuído 
para o INSS por, no mínimo, 
um ano e meio. 

Também faz parte do 
ajuste a alteração do Fator 
Previdenciário (leia na 
página 4). O ajuste não se 
restringe a corte nos benefícios 
trabalhistas. A educação teve 
corte de R$ 9,42 bilhões e 
a saúde R$ 11,77 bilhões. 
Além disso, vários impostos 
foram aumentados. Ou seja, 
os mais prejudicados são os 
trabalhadores. 

O ajuste fi scal está sacrifi cando direitos 
dos trabalhadores, contradizendo 
o compromisso de campanha da 
presidente Dilma. Mas não mexeu com 
os interesses dos ricos: não taxou grandes 
fortunas e manteve a isenção de impostos 
para remessas de lucros e dividendos ao 
exterior. Não é à toa que a popularidade 
de Dilma despencou

Metroviários não aceitam a terceirização

A terceirização 
ainda assombra os 
trabalhadores. Em 

tramitação no Senado, o projeto 
agora segue com o nome de PLC 
30/2015 e  passará por qutro 
comissões antes de ir à votação 
no plenário da casa.

Durante sessão de audiência 
pública na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) em Brasília, 
ocorrida no mês de maio, um 
grupo de senadores fez duras 
críticas ao projeto que, se 

aprovada, vai ampliar as formas 
de precarização das relações de 
trabalho (veja abaixo).

No dia 28 de junho ocorreu 
mais uma audiência pública 
promovida pelo Senado, 
dessa vez na Assembleia 
Legislativa de São Paulo. 
Os metroviários estiveram 
presentes e reafi rmaram sua 
posição contrária ao projeto que 
expande a terceirização. Vamos 
continuar lutando contra as 
retiradas de direitos que os 
poderosos querem impor!

Empresas Terceirizadas
 Calote  35% das queixas de empregados terceiros é de 

calotes por parte da empresa intermediária

 Remuneração  Diretos: R$ 2.361 / Terceirizados: 
R$ 1.777 = – 25% em média

 Duram menos no trabalho  Diretos: 5, 8 anos / 
Terceirizados: 2,7 anos

Trabalhadores saíram às ruas contra o ajuste, cortes no 
orçamento e a terceirização 

Fotos: Paulo Ianonne/Sindicato

Foto: Paulo Ianonne/Sindicato
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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: Tiago Marcelino Pereira. Redação e 
Revisão: Rogério Malaquias e Paulo Iannone. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Fígaro. 
Fo tolito e Impressão: RD Gráfica. Tiragem: 6 mil exemplares. 

Eleição de Delegado Sindical

Veja os documentos necessários para processo 
Mesmo se o seu 

nome não constar da lista 
de Equiparação Salarial 
enviada à empresa, você 
pode entrar com o processo 
para receber a Equiparação 
Salarial. É preciso levar ao 
Departamento Jurídico do 
Sindicato cópias do RG, CPF, 
PIS, da Carteira de Trabalho, 

dos três últimos holerites, do 
último holerite do paradigma 
(o mesmo mês que o seu) e 
data de admissão e fi cha de 
atualização da carteira do 
paradigma.

O atendimento no 
Jurídico é realizado das 10h 
às 12h e das 17h às 19h, de 
segunda à sexta-feira. 

Equiparação

Sindicato cada vez mais nas mãos dos Metroviários!

O Delegado Sindical é fundamental para ajudar 
a organizar a base em seu local de trabalho. Uma 
das coisas que nos possibilita fazer lutas fortes e ter 
vitórias em nossas batalhas é a nossa organização. 
O Delegado, em conjunto com a Comissão Sindical 
de Base, é quem consegue fazer as discussões e ter 
iniciativas, em conjunto com cada metroviário em seu 
local de trabalho, sobre os mais diversos temas, desde a 
falta de papel toalha até analisar como o plebiscito da 

Grécia pode infl uenciar a luta contra o ajuste fi scal nos 
trabalhadores brasileiros.

Desde de 2013 voltamos com a fi gura de delgados 
sindicais, fazendo eleição de mais de 80 delegados 
naquele ano. Agora faremos nova eleição em que 
esperamos superar esse número. E buscaremos no dia a 
dia trabalhar mais com os delegados e com as comissões, 
para fortalecer ainda mais a categoria para as futuras 
lutas. Inscreva-se! Vamos fortalecer nossa luta!

Fator Previdenciário

Governo difi culta aposentadoria
35 anos de trabalho deveriam dar o direito de se aposentar com o 

valor integral, mas governo e oposição recusam o fim do Fator

Os trabalhadores, antes do governo de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC), quando 
completavam 35 anos de trabalho tinham 

direito à aposentadoria integral. O FHC do PSDB atacou 
as aposentadorias e inventou o Fator Previdenciário, 
que reduz o valor da aposentadoria para quase metade. 
Depois, veio o governo Lula. A esperança era que ele 
acabaria com o Fator Previdenciário. Mas mesmo 
o Congresso Nacional aprovando o fi m do Fator 
Previdenciário, reivindicação dos trabalhadores e 
aposentados por vários anos, Lula vetou o fi m do fator.

Fórmula 85/95 não acaba 
com o Fator Previdenciário

O Congresso Nacional aprovou as medidas 
provisórias da Dilma que atacaram o seguro-
desemprego e a pensão por morte neste ano, e 
aproveitou pra incluir a fórmula 85/95. Fizeram 
comemoração. Mas o que é esta fórmula 85/95? O 
trabalhador terá que somar o tempo de contribuição 
e a idade, se chegar a 95 poderá se aposentar 
integralmente, se for mulher a soma será 85. Por 
exemplo, se o trabalhador começar a trabalhar aos 18 
anos e tiver 35 anos de trabalho a partir daí, chegará 
com 53 anos, a soma (35 de trabalho mais 53 de 
idade) será de 88, portanto ainda faltará 7 anos pra se 
aposentar integralmente ou se aposentar com o Fator 

Previdenciário, reduzindo o valor a quase metade. Um 
verdadeiro roubo.

Dilma conseguiu piorar o 85/95,
 que já era ruim

A Dilma vetou até este projeto ruim do Congresso 
Nacional, o 85/95. A Dilma apresentou no lugar uma 
escadinha, até 2016 seria 85/95, em 2017, 86/96, em 
2019, 87/97, em 2020, 88/98, em 2021, 89/99, e em 2022, 
90/100. Se passar o projeto da Dilma, o trabalhador 
que começar a trabalhar com 18 anos sem parar, pra se 
aposentar integralmente só quando trabalhar 41 anos e 
tiver 59 anos. Muitos já estarão mortos...

25/7
Dia da Mulher Negra Latino-
americana e Caribenha 

No dia 25/7 (sábado), a partir das 17h, no Sindicato, serão 
realizados vários eventos culturais para o Dia da Mulher Negra 
Latino-americana e Caribenha. Teremos oficina de turbante, dança e 
exposição de quadros, entre outras atividades. Participe!

Painel balístico vencido!
Na última semana, vários seguranças pro-
curaram o Sindicato denunciando o EPI 
(painel balístico) vencido. O Sindicato orienta 
a todos os ASs que ao identificarem no seu 
painel a data de validade vencida informem 
imediatamente a Supervisão e não usem o 
EPI. O Sindicato irá cobrar que a empresa 
garanta as condições de trabalho seguras 
a todos.  

Intrajornada
No dia 20/8, às 13h40, haverá audiência 
no TRT sobre a intrajornada (horário de 
refeição). Antes dessa audiência haverá 
uma reunião com a empresa na tentativa 
de avançarmos nossa proposta de jornada 
de 8 horas e diminuição das horas extras. 
Portanto, antes de fecharmos qualquer 
acordo ou ocorrer o julgamento do mérito 
nada mudará com as escalas pois estamos 
garantidos pelo nosso Acordo Coletivo.

Máquina de vender bilhetes
A empresa está colocando em teste máqui-
nas de vender bilhetes. A categoria não tem 
acordo com mais esse ataque, que elimina 
postos de trabalho. Nossa luta é para que 
haja mais contratação e tanto as vendas de 
bilhetes como carregamento de BU sejam 
feitos por metroviários.  

Periculosidade GLG/Obras
Foram concluídos os trabalhos de campo 
para elaboração de laudos de periculosidade 
(NR 16) dos GE4 e GEM. Estão previstos 
para até 24/7 os laudos para GEO, GE5, 
GE2 e GLG. 

Aposentados por invalidez
Até 1º/12/2012 o Metrô demitia os aposenta-
dos por invalidez. Por conta da denúncia do 
Sindicato ao Ministério Público do Trabalho 
(MPT) esta prática está impedida. Foram 
canceladas 17 demissões no período de 
1º/1/2010 a 1º/12/2012. Existem hoje 234 
aposentados por invalidez dos planos 1 e 
2 da Previdência Suplementar. Veja a lista 
no nosso site.

Comissão Sindical da L2
Está estabelecida na Linha 2-Verde a Comis-
são Sindical de Base, composta por diretores 
do Sindicato, cipistas e ativistas. O objetivo 
é realizar reuniões, publicar boletins e ouvir 
os trabalhadores da Linha 2. Organize a 
Comissão Sindical em sua área também!

Pôker metroviário
Venha participar do Torneio de Pôker Me-
troviário (TPOM). Todo mês tem mesa com 
classificação para a final. Próximas etapas: 
1º/8 e 12/9. Horário: 15h. Local: Sindicato. 
Mais informações: 98046-1093 (com Gil-
berto Neves) ou  98064-0678 (Cavallini). 

Truco em trio
No dia 1º/8 (sábado), a partir das 9h, será reali-
zado o Campeonato de Truco no Sindicato. As 
inscrições podem ser feitas a partir da próxima 
segunda-feira (13/7), na Secretaria de Esportes 
do Sindicato, com pelo menos um metroviário 
ou dependente no trio. A taxa para inscrição é 
de R$ 30 por trio.  
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