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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS

DE TRANSPORTE METROVIÁRIOS E CONEXAS DO RS

Porto Alegre, dia 18 de novembro de 2013- Ano II- Número 61.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do Estado do Rio 
Grande do Sul (Sindimetrô/RS), por seu presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca os associados do Sindicato para par�ciparem de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 20 de novembro de 2013, no auditório do Sindicato, situado à Rua Monsenhor Felipe Diehl, número 
48 - Humaitá - Porto Alegre - RS, em primeira chamada às 16h 30h e, em segunda e úl�ma convocação às 
17h 00min, para avaliar e deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

1 - A incorporação imediata ao Acordo Cole�vo de Trabalho 2013 das cláusulas do Dissídio Cole�vo 
2012, julgadas pelo TRT 4ª.

2- Aumento abusivo do Plano de Saúde imposto pela empresa.
3- Outras formas de mobilização inclusive a paralisação cole�va dos trabalhos.
4-Assuntos Gerais.

Re p r e s e n t a n t e s  d o s  s i n d i c a t o s  d o s 
metroviários de Brasília, Recife, São Paulo e 
Rio de Janeiro já confirmaram presenças no IX 
Congresso dos Metroviários do Rio Grande do 
Sul marcado para os dias 6,7 e 8 de dezembro. 
Assuntos relevantes para a categoria serão 
deba�dos na ocasião e quanto mais colegas 
p a r � c i p a r e m  d a s  a � v i d a d e s ,  m a i s 
representa�vidade e importância o evento 
terá. Está provado que a categoria unida 
consegue conquistas e avanços na luta por 
melhores condições de trabalho. E não 
esqueça, dia 20, às 15h, assembleia para 
escolha dos delegados!

Todos a Tramandaí!

Delegações de fora 
confirmam presenças

E O PLANO DE SAÚDE?

Imagem do filme 300 de Esparta: 
exemplo de resistência heróica

Dia da Consciência Negra

 Ilustração de 
Zumbi dos Palmares, 

por Antônio Parreiras

6, 7 e 8 de dezembro em
TRAMANDAÍ/RS

Eleição do Conselho Fiscal: VOTE EM APENAS UM CANDIDATO

As eleições para o Conselho Fiscal 
inic iaram dia 18 de novembro e 
encerram dia 22 de novembro às 13h. Já 
que há muitas indagações sobre o tema, 
vale lembrar que na eleição para o 
Conselho Fiscal do Sindimetrô/RS a regra 
estabelece que o voto seja apenas em 
um candidato. 

A  T r e n s u r b 
demonstra não estar 
i n t e r e s s a d a  e m 
solucionar o problema da 
Unimed. Com isso não 
resta à categoria outra 
solução: preparar-se para 
o enfrentamento.

No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, homenagem a Zumbi 
dos Palmares, o Sindimetrô/RS, em nome da categoria metroviária gaúcha, 
saúda os negros brasileiros, manifestando-se sempre contra o racismo, em 
defesa da cultura afro-brasileira e a favor da igualdade racial em todas as 
esferas da sociedade.

IX Congresso dos Metroviários

Porto Alegre, dia 15 de novembro de 2013.
Luis Henrique Chagas

Presidente Sindimetrô/RS



O ‘‘BOLETIM DO SINDIMETRÔ’’ é 

uma publicação do Sindicato dos 

Trabalhadores em Empresas de 

Transportes Metroviários e 

Conexas do Rio Grande do Sul 

(Sindimetrô/RS) - Rua Monsenhor 

Felipe Diehl, 48 - Porto Alegre/RS.

Presidente:  Luis Henrique Chagas

Jornalista: Higino Barros     Site: www.sindimetrors.org

    Blog: www.blog.sindimetrors.org  Facebook: sindicato dos metroviários 

E-mail: imprensa@sindimetrors.org ou falecom@sindimetrors.org 

 Fone: (51) 3374.4200

EXPEDIENTE

2

Novembro violento e tumultuado na Trensurb

Número I:  ‘‘vai sobrar pra �’’

No dia 8, sobraram ameaças para um 
funcionário de estação da Trensurb, 
usuário comprou antecipadamente 
cartões unitários e como não sabia do 
prazo de validade dos mesmos, 
entendeu que fora lesado e desejava 
rec lamar seus  d ire i tos .  E le  fo i 
informado sobre como proceder na 
reclamação, mas desgostoso com as 
explicações que recebeu pelo Serviço 
de Atendimento ao Usuário, que só 
explicou o procedimento com o 
sistema do cartão, deixou o local 
fazendo ameaças ao bilheteiro, 
dizendo "vai sobrar pra �". Essa 
insegurança ao funcionário é causada 
pela falha no sistema de bilhetagem 
eletrônica, que sempre foi falho e com 
m a i s  d e  q u a t r o  a n o s  e m 
funcionamento ainda não evoluiu o 
suficiente para contentar o serviço ao 
usuário.

Número I I: ferimento com onze 
pontos

No dia 9, a situação foi mais grave e 
aconteceu na Estação Mercado. 
Começou quando um usuário tentou 
acessar o sistema sem pagar a tarifa. 
Adver�do pelo efe�vo de Segurança 
do local, primeiro ofendeu e depois 
acabou agredindo um dos seguranças 
com um objeto cortante. Tal ato 
provocou ferimento no a�ngido que 
conduzido ao HPS de Porto Alegre 
recebeu onze pontos. O usuário foi 
de�do e entregue à Brigada Militar. 

Mas um grupo que acompanhava o 
agressor, no entanto, começou a 
provocar  tumultos  na estação, 
pedindo sua libertação e a Brigada 

Militar teve que reforçar o efe�vo no 
local.

No mesmo dia, gangues de arruaceiros 
foram quebrando as instalações do 
trem que viajavam, da Estação 
Mercado a Estação Esteio. Durante 
todo o trajeto vandalizaram o veículo 
em que viajavam, sem que fossem 
con�dos.

Será que é tão di�cil da Trensurb 
entender que o corpo de segurança 
não tem efe�vo pra atuar em nada. 
Para se cumprir as tarefas de segurança 
no sistema da Trensurb, necessita-se 
respaldo. Quatro é o efe�vo mínimo 
diário da estação Mercado, mas não é 
o suficiente num sábado á noite com 
eventos acontecendo. E as duplas que 
estariam em todos os turnos fazendo a 
segurança no interior dos trens, 
prome�da pelo supervisor Adriano? 
Basta de violência dentro do nosso 
sistema. Mais um colega agredido pela 
intransigência e omissão dos diretores 
da empresa. Enquanto isso quase 50 
aprovados  no  ú l�mo concurso 
aguardam no cadastro de reserva.

Número III: Evacuação de trem na via

No dia 10, caiu um parafuso do 
pantógrafo do trem, no meio da 
circulação. Como ele ficou solto, 
acabou havendo uma fissura na lataria 
e fechou um curto circuito. Os usuários 
�veram que descer  na  v ia  e  a 
dificuldade no conserto provocou a 
demora na liberação. Após uma hora 
sem prestação de serviço, os trens 
operaram com intervalo entre 20 e 30 
minutos, levando 2h 20min para 
normalizar o sistema. Mais uma 
demonstração do resultado das 

t e rc e i r i za ç õ e s  n a  Tr e n s u r b ,  a 
dificuldade da manutenção preven�va 
e corre�va mais uma vez atrasa os 
serviços da empresa, ela con�nua 
fazendo propagandas enganosas e 
estudando mais terceirizações...

Número I V:  chuva forte,  trens 
parados.

No dia 11, a Trensurb entrou no grupo 
de ins�tuições que deixaram a 
população da capital na mão, quando 
uma chuva torrencial caiu em Porto 
Alegre. O tráfego dos trens ficou 
interrompido toda a manhã e no 
começo da tarde, entre as estações 
Mercado e Farrapos.

Os usuários dos trens que vinham da 
Grande Porto Alegre eram obrigados a 
descer na Estação Farrapos e por sua 
própria conta se dirigir até o centro da 
cidade, já que a frota de ônibus 
acionada pela EPTC não conseguiu ter 
acesso as imediações da Farrapos, 
devido à chuva.

Centenas de usuários da Trensurb 
acabaram chegando atrasados em 
seus compromissos, numa prova que o 
acordo operacional entre a empresa e 
o s  o p e ra d o re s  d e  ô n i b u s  n ã o 
funcionam a contento, toda vez que a 
população precisa dele.

Mas o que houve com as bombas 
novas que a Trensurb havia trocado? 
Depois de ter trocado bombas e 
geradores agora a Trensurb viu que 
precisa de uma bomba que suga lixo, 
qual será a próxima desculpa? E este 
inves�mento será mais um que não 
funciona plenamente neste sistema? 
Queremos solução, não medidas 
provisórias!

Novembro tem sido um mês cheio de acontecimentos negativos nas estações e trens da Trensurb, ocasionando problemas 
para funcionários e usuários. Enquanto isso, a direção da empresa faz campanha milionária nos veículos de comunicação 

dizendo que está tudo a mil maravilhas. Veja os acontecimentos do mês:
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