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No último domingo (3/7) 
foram realizados testes 
com o CBTC na Linha 

1-Azul. A empresa não avisou os 
Operadores de Trem (OTs) nem 
preparou uma estratégia para 
os testes. A ação desorganizada 
do Metrô provocou vários 
transtornos aos usuários e 
também aos trabalhadores. 

Não é possível ocorrerem 
testes sem a comunicação 
aos OTs e a elaboração de 
uma estratégia adequada. A 
empresa cometeu uma ação 
desorganizada e irresponsável 
que não deve ser repetida.   

LINHA 1

Testes com CBTC 
provocam transtornos!

No dia 15/06, em dois 
horários, foram feitas reuniões 
entre os OTs para discutir 
a situação do quadro de 
funcionários no tráfego. Foram 

levantadas várias questões 
que o Metrô está se 
utilizando para suprir não 
só a falta de quadro mas 

principalmente a redução da 
escala base.

A escala 4X2X4 é fruto de 
uma luta de décadas, também 
pelas 36h, e já está comprovado 
que é a melhor escala para o 
tráfego. Neste sentido, foram 

decididas algumas atividades 
para organizar os funcionários 
do tráfego para lutar pela 
reposição de quadro e em defesa 
da escala base.

Nos próximos dias serão 
realizadas setoriais noturnas e 
também na troca de turno para 
organizar esta luta. A diretoria do 
Sindicato marcará uma reunião 
com a GOP para discutir estas 
questões.

É fundamental neste 
momento que não haja quebra-
galhos, que na prática servem 
para maquiar a falta de quadro.

Em defesa da Escala Base
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Uma Supervisora do tráfego se utilizou do PA para autopromoção. Ela, que 
também é dubladora, no dia 29/6, divulgou uma gravação se identifi cando 

e se autoparabenizando. Dia 29/6 é o Dia do Dublador. 

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Raimundo Cordeiro.
Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP.  Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP. 
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Metrô autoriza uso de PA nos trens 
para autopromoção de Supervisora

Cultura no 
Sindicato

Um PA dentro dos trens 
divulgou o nome de uma 
Supervisora da Linha 1, de 

forma inédita, causou insatisfação 
no tráfego. O PA falava do Dia do 
Dublador. 

Infelizmente, o Metrô não utiliza 
PAs para divulgação de atividades 
importantes, como a Semana de 
Orgulho e Resistência LGBTQI+ e 
outros eventos. Mas autoriza um 

PA para autopromoção de uma 
Supervisora, o que é vedado pela 
própria empresa. O Sindicato pediu 
esclarecimentos ao Metrô sobre essa 
questão.    

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Raimundo Cordeiro.

 Em 30/7: 

Rock nos 
Trilhos, sarau 
e karaokê

No dia 30/7 (sábado), a 
partir das 14h, vai rolar 
mais uma edição do Rock 
nos Trilhos no Sindicato. 
Além da apresentação de 
bandas, terá sarau e 
karaokê. No dia 30/7 você 
tem um compromisso!


