
nº 614 Filiado à FENAMETRO

No dia 1°/9  a empresa foi 
notifi cada ofi cialmente 
pela Justiça. Os 

metroviários estão convocados 
a comparecer ao GRH na 
sexta-feira (5/9) para efetuar a 
reintegração.  

No documento assinado 
pelo juiz que determinou a 
reintegração está claro que 
não houve “vandalismo”, 
como argumentou o governo 
Alckmin. O despacho do juiz 

destacou que quem cometeu 
irregularidades foi o Metrô. 

A categoria espera que 
o governador Alckmin não 
recorra da decisão, já que a 
própria Justiça reconheceu 
que não houve qualquer 
ataque ao patrimônio público. 
O governador, no entanto, 
deu entrevistas dizendo 
que vai recorrer, o que é 
mais uma demonstração de 
autoritarismo. 

A reintegração de dez companheiros foi mais 
uma vitória da Campanha pela Readmissão 
conduzida pela categoria. Agora já temos 12 
readmitidos e a luta continua pela volta dos 
outros 30 metroviários demitidos após a greve
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Continue usando 
o boton!

Ainda falta a volta de 
mais 30 companheiros aos 
seus locais de trabalho. Por 
isso, temos que continuar a 
Campanha pela Readmissão, 
utilizando o boton e 
participando das atividades 
decididas pela categoria. 

O Sindicato entrou com uma ação coletiva, 
mas a Justiça dividiu a ação em vários processos, 
de quatro grupos de funcionários. Os dez 
reintegrados fazem parte do primeiro grupo 
julgado. Nosso objetivo é que os próximos 
julgamentos sejam realizados rapidamente. 

Os dez reintegrados são (da esquerda para direita): Alex Santana, Camila Lisboa, Fábio Bosco, Isaac Miranda, Silva João, 
Marcelo Oliveira, Marcelino, Marcelo Bovo, Raimundo Cordeiro e Raquel Amorim 
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Mais DEZ readmitidos
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Luta da categoria 
garante reintegrações



Desde junho 
de 2013 os 
trabalhadores 
e a juventude 
foram à luta. 

A partir disso, os governos se 
prepararam para em 2014 
darem respostas pesadas. Foi 
o que aconteceu com diversas 
categorias que tiveram 
demissões em suas greves, 
os presos políticos Hideki e 
Rafael e não foi diferente para 
nós: após uma contundente 
greve, Alckmin demitiu 42 
metroviários injustamente.

No entanto, os 
movimentos sociais e nós, 
metroviários, continuamos 
na luta, organizando 
atividades para que 
pudéssemos reverter essa 
situação. Apoiando e sendo 
apoiados, começamos 
a colher as primeiras 
vitórias. Hideki e Rafael 
foram libertos, algumas 
categorias começaram a ter 
decisões favoráveis e nós, 
metroviários, tivemos mais 
10 reintegrações, agora 
caminhando para mais 30.

Após nossa demissão, 

fi zemos diversos atos, 
audiências públicas e a 
recente caminhada para a 
Assembleia Legislativa com 
cerca de 400 pessoas, ou 
seja, mantivemos o tema em 
pauta, não deixando cair no 
esquecimento nem deixando 
esfriar, pressionando a Cia. 
e o governo. A categoria 
também foi determinante 
nesta luta. 

Sabemos que a luta 
será longa, pois o governo 
tentará contra-atacar, mas 
se nos  mantivermos unidos 
e mobilizados conseguiremos 
alcançar a vitória completa. 
A força está em nossas mãos, 
depende de nós mudarmos 
essa política autoritária.

Em nossa Campanha 
Salarial houve muitas 
inovações, muitas atividades 
fortes que mostraram que 
podemos chegar mais longe. 
Em nossa greve conseguimos 
adesão massiva com ações de 
convencimento e dissemos, 
desde as demissões, que 
não houve nenhum risco 
em vidro, nada quebrado, 
não houve nenhuma ação 

de vandalismo. Apesar de 
a empresa não apresentar 
provas dessas acusações, 
alguns tiveram dúvidas e 
chegaram a acreditar na 
mídia e no que os chefes 
falavam. Com esta decisão 
do Juiz, provamos mais uma 
vez que todas as acusações 
não passaram de calúnias e 
boatos.

Os demais grupos serão 
julgados nos próximos dias 
e temos certeza que o Juiz 
manterá a coerência e os 30 
também serão reintegrados. 
Afi nal, não há nenhuma 
motivação a não ser a 
perseguição política, para 
justifi car tais demissões.

Nós reintegrados, 
agradecemos todo o apoio 
da categoria, toda a 
solidariedade e pedimos 
que essas iniciativas 
continuem, para os demais 30 
metroviários demitidos.

Continue utilizando o 
boton da Campanha pela 
Readmissão e em breve com 
certeza teremos mais uma 
boa notícia!

Os Reintegrados

Vitória ou derrota?
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Reintegração: depende de nós
Desde o início da nossa 

Campanha Salarial, o 
governador e seus aliados 
trabalharam para derrotar 
nossa luta e impor um acordo 
salarial rebaixado.

Nossas reivindicações são 
justas: reajuste de dois dígitos, 
periculosidade para OTM1 / 
GLG e obras, plano de carreira  
para GMT e para GOP que 
inclua OPS, PR igualitária, 
auxílio-creche para o pai, mais 
recursos para Metrus, entre 
outras.

As(os)  metroviárias(os) 
se uniram em torno a estas 
reivindicações e fomos à greve. 
Foram cinco dias de união e 
solidariedade. 

O governador Alckmin foi 
covarde: se recusou a negociar, 
reprimiu com violência os 
grevistas, pressionou pelo 
julgamento da abusividade 
da greve com pesadas multas 
contra o Sindicato e demitiu 
injustamente 42 metroviários. 
Após o fi m da greve, o Metrô 
tomou medidas arbitrárias 
como a proibição de uso de 
botton e o rodízio compulsório 
no OPS. 

Os setores de oposição 
dentro da categoria fazem o 
jogo do governador Alckmin: 
querem convencer  os 
metroviários que nossa greve 
foi derrotada e a culpa é da 
diretoria do Sindicato.

Nada como um dia após 
o outro. A justiça determinou 
a reintegração de mais dez 
metroviários por ausência de 
falta grave. Agora faltam 30 que 
esperamos sejam reintegrados 
ainda em setembro, corrigindo 
essa injustiça.

A reintegração dos 
demitidos, somadas às 
conquistas da Campanha 
Salarial como o reajuste de 
8,7%, auxílio-creche para os 
pais e o fi m do desconto do 
vale-refeição, a manutenção 
do “vale-peru”, aumento do 
pisoe a demonstração de união 
e força da categoria durante a 
greve mostram que a avaliação 
fi nal da nossa greve ainda está 
por ser feita.

De qualquer forma há muita 
luta pela frente: as pendências 
da Campanha Salarial foram 
remetidas ao núcleo de 
conciliação do TRT. Aí serão 
discutidas a periculosidade, o 
plano de carreira e o Metrus. 
O Metrus quer impor goela 
abaixo um aumento nos 
valores de coparticipação e 
mensalidade, desobrigando a 
patrocinadora de arcar com a 
saúde dos trabalhadores. 

Não há outro caminho 
senão o da união e luta, sempre 
buscando a unidade com 
outras categorias e movimentos 
sociais. Um sindicato forte 
e respeitado é o melhor 
instrumento para a defesa dos 
interesses dos trabalhadores.

Campanha Salarial 2014

Mudança
Vendo duas casas independentes no Belenzi-
nho. R$ 1.200.000,00. Tratar nos fones: 96393-
8642/2682-0639.

Vendo fusca
Fuscão 72 em ótimo estado. Tratar com An-
derson, fones: 94218-8073 (Vivo)/94873-2418 
(Tim)/2751-1329.

Diarista
Ofereço-me para trabalho  em  residência. Tratar 
com Sra. Roseleine, fone:  99541-8804 .

Aquecimento Solar
Sistema de Aquecimento Solar e Fotovoltaico 
Rei Sol. Níveis alarmantes de nossos manan-
ciais e represas e ameaça de falta d’água. A 
energia elétrica vai aumentar em função de 
acionamento de usinas térmicas. Antecipe-se, 
evite transtornos. Faça um investimento seguro 
com retorno garantido (aproximadamente 
4 anos) através de sistema de aquecimento 
solar ou fotovoltáico e economize no bolso, 
além de contribuir com a natureza. Tratar com 
Mistrineiro, fone:  99111-0994.

Pneus 175/70 novos 
Vendo 4 pneus General/Altimax tire 175/70, 
RT R13. Local para montagem grátis. R$ 560,00. 
Facilito pagamento. Tratar com Mistrineiro, 
fone:  99111-0994.

Búzios para fechamento de portão
Vendo 29 peças de búzios galvanizados (68 
Kg) e já pintados com fundo de galvite para 
fechamento de portões medindo 2,07 x 0,13 
m (altura x largura), sufi cientes para fechar um 
portão de 4 m de largura. R$ 250,00. Tratar com 
Mistrineiro, fone:  99111-0994.

Casa em Mongaguá
Vende-se sobrado em bom estado, ao lado 
do mar. Próximo à plataforma de pesca e 
feira de artesanato. R$ 160 mil. Documenta-
ção OK. Tratar com Luis Queiroz, fone: 5519-
8100/54511/97073-4800.

Apartamento
Vendo em Itaquera com 2 dormitórios ao lado 
do Hospital Planalto. R$ 67 mil. Saldo devedor: 
R$66 mil. Junto a CDHU. Tratar com Eneide 
Araújo, Tratar com João, fone: 98254-9327.

Vendo Chácara Mairiporã
Chácara à 7km do centro de Mairiporã, Portal 
das Colinas. Fácil acesso pela Rodovia Fernão 
Dias. Casa com 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro.Área privativa 60m2 Área total: 
1.595,00m2. R$120 mil. Aceito troca por apar-
tamento Litoral Sul. Tratar com Andrea Silva, 
fone:986442598.

Apartamento 
Apto Vendo lindo apto 53m² próx. ao centro 
com área de lazer completa, garagem Vendo em 
Gopoúva/Guarulhos. Coberta e livre, Condomí-
nio: R$273,00. R$ 265 mil, Aceito fi nanciamento. 
Vamos conversar, Tratar com Marco Aurélio, 
fone: 97430-6037.

Capinhas para Celulares
As melhores capinhas e acessórios para Iphone, 
Galaxy, LG, Nokia, Motorola e outros smartpho-
nes do mercado! Preços e promoções especiais! 
Entrega via Correios para todo o Brasil. www.
euamocapinhas.com.br Tratar com Sérgio 
Augusto Esteves, fone: 5058-9409

Renault Clio 
Vendo com direção hidráulica, Sedan 2006 
Vidros elétricos, trava elétrica,DVD, alarme, 
insufi lme e pneus novos. DOC.2014 O.K. Tratar 
com Stampini, fone: 25395027/96222-7925

Sistemas de Segurança
Shield. Venda, instalação e manutenção, siste-
mas de CFTV, alarmes, fechaduras biométricas, 
cerca Sensorizada. Solicite seu orçamento sem 
compromisso. Tratar com Clézio Santos, fones: 
96277-4142/95617-9714 ou com Renato Figuei-
redo, fones:  5061-3355/97219-6389.

Sobrado Artur Alvim
Aluga-se perto da estação Artur Alvim. Uma 
vaga de garagem e dois dormitórios. Valor R$ 
1.300,00. Tratar com Neuza, fone: 2046-0934/ 
98155-9759 (Tim).

Apartamento Vila Formosa
Vendo com 2 dormitórios, garagem coberta, 
condomínio fechado, salão de festa e piscina 
R$259 mil. Ótima localização. Aceito carro 
como entrada e aceito fi nanciamento. Tratar 
com Ivone, fones: 96685-8982 (Oi)/97190-0177 
(Vivo)/95294-3281 (Tim).

Imóveis e autos sem juros
Realize seus sonhos com a aquisição de imóveis 
ou automóveis. As melhores opções de merca-
do. Condições diferenciadas e exclusivas para 
as suas necessidades. Segurança e garantia de 
uma empresa sólida e reconhecida no mercado. 
Acesse o site: www.simuladorembracon.com.
br/jose.reale. Tratar com José Roberto, fones: 
2185-2440/99208-3660.

Apartamento na praia
Vendo em João Pessoa, PB. 2 dormitórios (sendo 
uma suíte). A 200 m do mar. Tratar com Fernanda 
Aruh, fone: (83) 9806-4492.

Discriminação Valor/R$

Adesivos 2.604,00

Advogado – idas a Brasília 1.977,44

Bilhetes 9.147,00

Cafe com Usuário 480,00

Caixas de som 1.242,00

Carrinho 160,00

Carro de som 600,00

Carta Aberta 21.630,00

Charges 350,00

Coletes (7.500) 37.770,00

Compra gerador 599,90

Custas processo (multas) 6.400,00

Diretoria – descontos Metrô 82.019,83

Editais 3.645,00

Estacionamentos 512,80

Faixas 4.970,00

Gasolina 1.224,66

Jornal Estação (abril/maio/junho) 45.000,00

Lanches 232,75

Locação 2 notebooks 300,00

Locação 2 veículos 1.585,57

Material escritório 860,59

Material de limpeza 2.603,90

Mega fones 459,00

Metronews publicações 21.000,00

Microfones sem fi o 350,00

Papel para Bilhetes do Sindicato 2.116,00

Piquetes de greve 7.728,39

Publicações internet s/ greve 610,42

Recreadora infantil assembleia 140,00

Tochas ato noturno 479,00

Vans piquetes de greve 73.050,00

Total 331.848,25

foram à luta. 

O Sindicato dos Metroviários sediou no 
último dia 16 o Tribunal Popular “O Estado 
de Israel no banco dos réus”.

Após vários depoimentos sobre o uso de 
tecnologias israelenses na repressão contra 
a população trabalhadora e os movimentos 
sociais, um júri composto pelas centrais 
sindicais CSP-Conlutas, CUT e Unidos prá 
Lutar, pelo MTST, MMM e representantes 
da religião católica, evangélica e muçulmana, 
condenaram o Estado de Israel pelo 
desenvolvimento dessas tecnologias de 
repressão, seu uso contra o povo palestino e 
sua exportação a vários países.

Também determinou às diversas esferas 
do Estado brasileiro que rompam os acordos 
comerciais, militares e diplomáticos com o 

Estado de Israel e suas empresas.
Esta atividade faz parte da campanha 

internacional de solidariedade ao povo 
palestino que convoca o boicote, o 
desinvestimento e sanções (BDS) contra 
Israel.

Tribunal condena Estado de Israel
Foto: Reprodução
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A Campanha 
Salarial de 2014 não 
chegou ao fi m. Após 
toda mobilização 
da categoria 
desde o início 
do ano, algumas 
pendências foram 
encaminhadas para 
serem negociadas 
no Núcleo de 
Conciliação do TRT. 
Este será um espaço 
para buscar avanços 
em pendências como 
Plano de Carreira, 
Periculosidade e o 
Metrus

A ntes mesmo da 
ida ao Núcleo, a 
categoria conquistou 

um dos principais alvos das 
negociações. O piso salarial 
foi reajustado para R$ 
1.746,47, o que representa 
31,95% de aumento, após 
decisão judicial dos embargos 
declaratórios, com vitória 
do Sindicato no TRT que fez 
a correção do piso a partir 
de 1º de maio deste ano, 
alterando o cálculo de Abono 
de Férias e possibilitando a 
inclusão de pais no plano de 
saúde Metrus de metroviários 
que ganhem até dois pisos 
salariais.

 

O que acontece com o Metrus?

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

A Campanha 

A Campanha continua!

15/9 (segunda-feira)
8h ................................................EPB Diurno
23h30 ....................................... EPB Noturno

16/9 (terça-feira)
10h ............................................... PIT Diurno
10h  ........................................................CCO
14h30 ............................................Base VTD
23h30 ............................................. PIT+PCA

17/9 (quarta-feira)

10h ................................................ PAT+WJA
10h45 ......................... Edifício Conde Prates
14h30 ................................ Base TRD + TUC
23h30 ............................................ PAT+WJA

18/9 (quinta-feira)

8h ............ Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN)
 + SAUe VGO
10h45 ..................Edifício Grande São Paulo
13h30 ..............................................................METRO I 
23h30 ... Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + 
SAU e VGO

19/9 (sexta-feira)
8h ......Base PPQ-Fazendinha + TUC e TRD 
8h ..................................................Base PCA
10h45 ................... Georges Loeb (Quitanda)

22/9 (segunda-feira)
8h ..................................................CIDADE II
22h30 ............................................Base WJA
23h ...............Base LUZ + Fazendinha/TUC/TRD

23/9 (terça-feira)
8h ....... Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
14h30 .............................Base PSO (LUM + IMG)
23h15 ..........................................REP + BFU

24/9 (quarta-feira)
8h ............................................... PCR Diurno
14h ................................................Base VBE
23h15 .......................................PCR Noturno

25/9 (quinta-feira)
8h .........Canteiro de Obras GE4 (Rua Oscar 
Freire, 1.237)
10h .........PTI (Pátio Tamanduateí) – Bloco B
13h30 ..............Canteiro de Obras GEO(Rua 
Vergueiro, 2.850)
15h ...Canteiro  GEM (Rua Cavur, 127 – Vila 
Prudente)

Planos de Previdência: rombo à vista
Em matéria publicada no 

jornal Valor Econômico (edição 
de 4/7/2014) há a denúncia de  
uma “operação malsucedida” 
realizada pelo Metrus e que 
pode gerar um rombo de R$ 
170 milhões ao instituto.

A origem deste valor é um 
“investimento” feito em 1998 
em um empreendimento no 
sul do país chamado Village 
Country. O empreendimento 
faliu em 2004 e o Metrus 
realizou mais duas “operações” 
para tentar livrar seu balanço 
do prejuízo. As operações, 
feitas em 2005 e 2009,  também 
fracassaram. 

A última operação foi 
intermediada pelo banco 
português Banif e, segundo 
o jornal, resultou num novo 
investimento de R$ 99 milhões 
ao Metrus. O Banif convocou 
uma arbitragem  para contestar 
o valor de quase R$ 40 milhões 
de fi ança que deveria ao Metrus 
devido à operação. Por outro 
lado, o fundo cobra uma conta 
de R$ 170 milhões do banco.

O Sindicato já enviou 
ofício aos orgãos estatutários 
do Metrus (Presidentes dos 
Conselhos Deliberativo 
e Fiscal) solicitando as 
providências que o caso requer.

Periculosidade, Plano de Carreira e Metrus

S etoriais Setembro/2014

Planos de Saúde precisam 
de mais dinheiro do Metrô

Na última reunião dos conselhos do 
Metrus foi apresentado pelo atuário um 
balanço anual, onde aparece um défi cit entre 
receitas de mensalidades na ordem de R$ 
16.562.000.

Os gestores do plano apresentaram uma 
proposta de aumento, que segue abaixo, para 
ser aprovada em reunião agendada para o dia 
11 de setembro:

 MSI – reajustar a coparticipação de 20% 
para 30%, nas diárias e taxas de sala em 
internações fora da rede referenciada a 
partir de 01/10/2014;

 MSE e MSB –reajuste médio de 17% na 
tabela de todas as mensalidades, mais o 
FIPE saúde (em outubro foi de 7,40%) 

 MSE e MSB – reajuste de 20% para 30% 
na tabela de coparticipação para 
atendimentos ambulatoriais e exames, 
e de 30% para 45% nas consultas 
médica, quando não utilizada a rede de 
referência.

Os metroviários têm uma posição, que 
foi decidida em assembleia anteriores e 
que foi tema de nossa Campanha Salarial: 
quem tem que aportar mais recursos é a 
patrocinadora, no caso o Metrô.

Convoca também uma reunião para 
o dia 10/9 (quarta-feira) às 18 horas para 
discutir a posição que deve ser levada para 
o dia 11, no instituto. A referida reunião 
acontecerá no Sindicato dos Metroviários.
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A quinta edição do Congresso 

da Fenametro ocorrerá em São 

Paulo, no Hotel Excelsior, entre 11 

e 14 de setembro. A abertura do 

evento será na Sede do Sindicato 

no dia 11/9, às 19h. Veja no box os 
delegados da nossa categoria 

5º Congresso da Fenametro

Chega de machismo, racismo e homofobia!

No dia 22 de agosto, o 
Sindicato participou da Marcha 
Nacional contra o Genocídio 
do Povo Negro. A manifestação 
ocorreu em diversas capitais do 
país. O objetivo era denunciar 
o racismo contra o povo 
negro, que faz com que muitos 
trabalhadores e jovens sejam 
reprimidos e assassinados 
principalmente pela polícia. A 
marcha ocorreu no clima da 

resistência jovem e negra da 
cidade de Ferguson (Estados 
Unidos), aonde mais um jovem 
negro foi assassinado, o que 
gerou uma grande mobilização 
popular. 

É também o racismo que 
estimula episódios lamentáveis 
como vimos no jogo entre 
Grêmio e Santos no último dia 
28. Não somos macacos, somos 
negros e negras! 

Segurança diz NÃO à imposição do rodízio!

Abertura terá 
o Festival Soul 

dos Trilhos
Para a abertura do 

Congresso, o Sindicato vai 
realizar uma acalorada e 
inovadora ação cultural, o 
Festival Soul dos Trilhos, 
nos dias 11 e 12/9, com a 
apresentação de talentos 
musicais e artísticos dos 
funcionários e amigos.

Diversas atrações 
estão programadas, com 
performances de forró, 
maracatu, capoeira e 
muita black music vão 
agitar as noites de 11 e 12 
(quinta e sexta-feira), a 
partir das 19h. O Festival 
ocorrerá na quadra do 
Sindicato, terá a entrada 
franca e churrasco e 
cerveja a preço simbólico 
de 2 reais. Participe!

Lista dos Delegados de SP
 LINHA 1 - AZUL ESTAÇÃO
Ivânia, Guarnieri, Valdir Granito, 
Adelson Garcia, Vânia Maria, Roberto 
Campos, Borges e Letícia Alcantara.
 LINHA 1 - AZUL TRÁFEGO 137
Fábio Gregório, Almir de Castro, Freire 
Antunes e  Maridalva.
 SEGURANÇA LINHAS 1, 2 e 3 
Messias Justino, Júlia Paz, André 
Saraiva, Raquel Amorim, André Pitão 
e Adilson Barbosa.
 MTE LINHAS 1 e 2
José Carlos, Hélio e André Piovesan.
 LINHA 2 - VERDE TRÁFEGO
Magrão e Celina.
 LINHA 2 ESTAÇÃO
Ana Borguin. Laerte (Lelão) e Paulo 
Augusto.
 LINHA 3 - VERMELHA ESTAÇÃO
Alex Fernandes, Camila Lisboa, 
Solange, Vitor Ribeiro, Ricardo 
Santos, Ricardo Senese e Fernanda 
Peluci. 
  LINHA 3 - VERMELHA TRÁFEGO
Alex Santana, Dagnaldo, Marília e 
Tiago Pereira.

LINHA 3 - VERMELHA EPB e MTE
Marcelão e Luizão.
 LINHA 5 - LILÁS Est/Traf/Seg
Liduina, João Neto e  Amoedo.
 LINHA 5 - LILÁS Manutenção-
PCR/MRS
Fabinho e Puff.
 PAT diurno
Takahashi, Sérgio Carioca, Wilsão, 
Paulinho da Pintura, Paulo Carioca e 
Rosana.
 PIT diurno
Cidão. Flávio, Poroza e Marcelinho. 
 PAT Noturno
Boquinha.
 PIT Noturno
Armandinho.
 METRÔ I
Gilda  e Xavier.
 CCO
Isaac e Marina. 
 CIDADE II CONDE DE PRATES 
GDE. SP/QUITANDA
Petrauskas, Martins, Rosa  e Tânia.
 GCC
Athos

Após muita pressão, o Metrô convocou uma reunião 
entre o Departamento do OPS, RH e Sindicato, para 
debater sobre a imposição de rodízio de bases entre os 
agentes de segurança.

Esta reunião, já solicitada há mais de um mês 
pelo Sindicato, é fruto da pressão e insatisfação dos 
seguranças perante essa medida, elaborada sem diálogo 
nem consulta com a categoria. Sabemos que este 
espaço não garantirá que o rodízio seja evitado, sendo 
necessária a organização e unidade dos seguranças para 
lutar contra esta imposição. Desta forma, após reunião 
entre os AS’s no Sindicato, foi debatido e deliberado 

que nenhum AS acatará a movimentação compulsória 
em nenhuma base, exceto em caso de atendimento de 
relatório. 

Os seguranças foram exemplo de mobilização e 
organização na última campanha, lutando contra os 
ataques que sofrem há anos, como a falta de um plano 
de carreira decente e desvalorização da categoria. Agora 
é hora de avançarmos e unirmos a segurança nesta luta.

Seguranças de todas as bases e trechos:

Nenhum AS acatará à movimentação 
compulsória!

Visibilidade lésbica
No dia 29 de 

agosto, foi o Dia da 
Visibilidade Lésbica. 
Este dia surgiu 
para denunciar 
o machismo, a 
homofobia e a violência sofrida pelas 
mulheres homossexuais. O Brasil é o 
país aonde há mais assassinatos de 
LGBT’s (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros). 
O preconceito é o maior motor para esses 
crimes.

As lésbicas sofrem com a combinação 
de machismo e homofobia e são vítimas 
dos estupros “corretivos”. Isso é um 
verdadeiro absurdo. O Sindicato está 
sempre na luta contra toda forma de 
opressão e exploração!

Redução da mensalidade
Por conta da readmissão dos dez metroviários, 
a assembleia do dia 28/8 resolveu diminuir o 
percentual da mensalidade do Sindicato de 
1,9% para 1,7% do salário. A redução valerá 
a partir de setembro. 

Ação do FGTS
A justiça ainda não pediu a lista dos represen-
tados. Portanto, ainda há tempo para você se 
sindicalizar e ser representado na ação. Procu-
re um diretor do Sindicato ou compareça na 
sede da entidade para sindicalizar-se. 

Concurso para OTM3
No dia 3/9 expirou a validade do concurso 
interno para OTM3. Ao contrário do que diz 
o edital (1/2013), os cem primeiros coloca-
dos não foram convocados. A empresa abriu 
novo concurso para OTM3, sendo que ainda 
existem candidatos classificados e aptos para 
assumirem os cargos. O Sindicato enviou carta 
ao Metrô exigindo esclarecimentos e entrará 
com medidas judiciais caso a empresa não 
responda. 

Assédio na GMT e na GOP
Um supervisor na GMT, de forma autoritária, 
proíbe trabalhador que tem processo ganho 
de horário de refeição permaneça na área 
durante seu periodo de sua alimentação. Já 
na GOP obrigam os trabalhadores a saírem 
da escala base e da escala 4x2x6x4 que não 
pode ser alterada sem a concordância do 
trabalhador.

Irresponsabilidade na L4
A L4- amarela sacrifica a segurança dos 
metroviários para não pagar um vigia. Ela 
mantém o portão lateral da estação Pau-
lista, onde a VTR fica estacionada, sem ser 
trancado após encerramento da operação 
comercial. Isso permite o ingresso descon-
trolado de pessoas durante a madrugada 
colocando em risco os metroviários. Estamos 
de olho!

Campeonato de Futsal
Foram prorrogadas as inscrições do Campeo-
nato Futebol de Salão do Sindicato para o dia 
19/9 (sexta-feira). Já no sábado (20/9), às 11h, 
acontecerá uma reunião para a organização 
das atividades. Compareça.

Ação Solidária
Contribua com as ações dos trabalhadores na 
Campanha pela Readmissão. Uma delas é o 
sorteio de um notebook, 14 polegadas, 500 
Gb de HD e 4 Gb de memória RAM. Procure 
um diretor e adquira um número por R$10. 
O sorteio aconterá no dia 29 de outubro pela 
Loteria Federal.

Capoeira Filosofi a
O Sindicato conta agora com aulas de capo-
eira. As aulas são ministradas pelo Professor 
Peixe, com supervisão do Mestre Pajé. As 
aulas acontecem às terças e quintas, das 
17h às 19h, na quadra do Sindicato. Para 
ambos os sexos, a partir de sete anos de 
idade. Promoção para metroviários. Mais 
informações: 98122-6210 (TIM). 

Lanchonete do Sindicato
A lanchonete do Sindicato está sob nova 
direção. O Toninho, velho conhecido da cate-
goria, está novamente à frente da lanchonete. 
Reserve seu espaço para confraternizações. 
O que já era bom, ficou melhor. O telefone é 
2093-3518. 


