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As eleições no SINDIMETRO
Com a participação de 76,4% 

dos filiados aptos a votar, a 
Chapa 1, presidida pela compa-
nheira Alda Lúcia, foi eleita com 
417 votos (79,1% dos votos vá-
lidos). Nulos e brancos obtive-
ram 20,9% dos votos.

O SINDIMETRO agradece à 
Comissão Eleitoral e aos com-
panheiros e companheiras que 
trabalharam durantes os 3 dias 
de votação para garantir a lisura 
do processo. Agradecemos tam-

O PES existe
para ser respeitado 

A STU/BH está fazendo 
um estudo com o objetivo de 
contratar jovens do projeto 
“Menor Aprendiz” para realizar o 
acompanhamento nas estações 
dos portadores de necessidades 
especiais. O que a princípio 
parece ser uma iniciativa 
louvável, esbarra nas funções 
do ASO1 inseridas no PES e o 
SINDIMETRO já enviou carta à 
empresa questionando tal fato.

Para resolver esse problema, 
a STU/BH deveria aumentar o 
número de funcionários efetivos. 
A ferramenta adequada para 
isso é o concurso público. E 
o que nos causa estranheza 
é que o número de vagas 
disponibilizadas no próximo 
concurso, especificamente para a 
função ASO1, chega a ser ridícula 
em face da rea necessidade  da 
área. Por isso, o SINDIMETRO 
defende que se a STU/BH quer 
resolver esse problema, deveria 
fazê-lo aumentando o número 
de vagas no concurso que está 
para ser realizado. 

bém os filiados que ao participa-
rem do processo eleitoral, ajuda-
ram a fortalecer o Sindicato. 

A Comissão Eleitoral, frente 
aos questionamentos levanta-
dos durante a eleição, divulgará 
um boletim dando os devidos 
esclarecimentos. 

A posse da nova gestão ocor-
rerá em 02 de dezembro na sede 
do Sindicato, a partir das 18 ho-
ras e será aberta aos membros da 
categoria que quiserem participar.

3 anos de falecimento do companheiro Martinho
Em 4 de novembro completaram-se 3 anos do falecimento do companheiro Martinho e, até a 
presente data, a CBTU não cumpriu as determinações exigidas pela Comissão de Apuração da 
empresa e pelo Ministério do Trabalho. As obras de iluminação e a passarela do rabicho até o 
Pátio do Estacionamento de Eldorado ainda não foram concluídas, medidas necessárias para se 
evitar que novos acidentes ocorram.  Com a palavra a CBTU!
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Fenametro se reúne em São Paulo
A direção da Fenametro se reuniu 

nos dias 02 e 03 de novembro, para 
discutir a situação da categoria metro-
ferroviária e aprovou importantes pro-
postas de âmbito nacional e, inclusive, 
internacional. Vamos a elas:

 Entre os dias 20 a 24 de novem-
bro ocorrerá a Conferência do Conse-
lho das Cidades em Brasília, para um 
debate sobre desenvolvimento urbano. 
Os sindicatos da base da Fenametro lá 
estarão com suas bandeiras de luta.

 Com o objetivo de buscar barrar 
a política de estadualização das uni-
dades da CBTU, a Fenametro agenda-
rá uma reunião com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores de Trans-

portes Terrestres (CNTTT). O objetivo 
é discutir a possibilidade de abrir um 
processo de inconstitucionalidade 
contra a estadualização 
da CBTU.

 Buscando ações 
com metroferroviários 
de outros países, a Fena-
metro também decidiu 
organizar um Encontro 
Internacional com sindi-
catos dos trabalhadores 
da Argentina, Chile, Es-
panha, Inglaterra e Es-
tados Unidos, previsto 
para março/2014. O local 
não está definido, mas a 

proposta é de que o Encontro Interna-
cional se realize em Belo Horizonte ou 
Recife. Voltaremos ao assunto.

Ato em Brasília
A presidente Dilma estará 

na abertura da Conferência 
do Conselho das Cidades e 
os sindicatos da Fenametro 
estarão na porta do evento 
defendendo o metrô 
como transporte público, 
estatal e de qualidade.  O 
SINDIMETRO lá estará com 
um ônibus, que sairá de BH 
no dia 19 de novembro. 
Convidamos, desde já, a 
categoria a participar de mais 
essa frente de luta.

Concurso público
na STU/REC

O SINDIMETRO 
parabeniza os companheiros 
do Sindicato dos Metroviários 
de Pernambuco pelo êxito 
na ação junto ao Ministério 
Público, que determinou a 
admissão imediata dos 539 
candidatos aprovados no 
concurso público de 2005. 
Uma importante conquista 
para a prestação de um 
serviço público de qualidade 
à população e um grande 
reforço ao Sindicato.

O transporte
como direito social

No dia 31 de outubro o 
SINDIMETRO participou de uma 
importante audiência pública, realizada 
na Assembleia Legislativa, que tinha 
como objetivo discutir a inclusão na 
Constituição Federal do transporte 
como direito social. A iniciativa 
desse importante Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC 90) é da deputada 
federal Luiza Erundina (PSB/SP) que 
tramita no Congresso Nacional desde 
2011 e só agora, após as manifestações 
de junho, sai da gaveta da Comissão 
de Mobilidade Urbana. Aprovado esse 
projeto, o transporte será incluído entre 
os serviços públicos tal qual a saúde, 
educação e a moradia, ou seja, um 
serviço de obrigação do Estado.

Na audiência estiveram presentes 
sindicatos, inúmeras entidades do mo-
vimento popular e parlamentares dando 
os seus testemunhos sobre as condições 
dos transportes na região metropolita-
na. Várias intervenções defenderam a 

necessidade da ampliação do metrô e a 
volta dos trens de passageiros.

O diretor do SINDIMETRO, Romeu 
Machado, teve a oportunidade de se 
dirigir aos presentes e defender o di-
reito da população usufruir de tarifas 
sociais para o transporte. Uma neces-
sidade, que está na contramão de en-
tregar esse serviço público à iniciativa 
privada. Defendeu que nenhum metrô 
deve ser privatizado ou “concedido” 
aos empresários, através das PPPs (Par-
cerias Público-Privadas).

Audiências como a realizada em 
Belo Horizonte já ocorreu em São Paulo 
e ainda se realizarão em Brasília, Campo 
Grande e Rio de Janeiro durante o mês 
de novembro, onde o SINDIMETRO e a 
Fenametro se fará presente.

A Comissão da Mobilidade Urbana 
do Congresso Nacional pretende apro-
var a PEC 90 até abril de 2014 e conta 
com a pressão das organizações popu-
lares e sindicatos para aprová-la. 
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Sindicatos já se preparam
para a Campanha Salarial/2014

Os sindicatos da base 
da CBTU reunidos em São 
Paulo, antes da plenária da 
FENAMETRO, deram início 
à preparação da campanha 
salarial/2014 e aprovaram um 
calendário para montagem da 
pauta de reivindicações que 
inclui consulta e recolhimento 
de sugestões da base da 
categoria em todas as STUs. 
O SINDIMETRO aguarda a 
participação da categoria.

Cesta Natalina
Entre os dias 3 a 6 de dezembro o SINDIMETRO estará distribuindo 
a cesta e o ticket natalino aos filiados. Os companheiros e 
companheiras filiados até 20 de outubro terão direito a esse 
brinde natalino. Os funcionários cedidos devem entrar em contato 
com o Sindicato para o recebimento de suas cestas.

Locais e horários de distribuição da Cesta Natalina

3 de dezembro (3ª. feira)
09:00 às 18 horas: Pátio São Gabriel
21:30 às 23 horas: Pátio Eldorado
4 e 5 de dezembro (4ª. e 5ª. feira)
06:00 às 22:00 horas: Estação José Cândido
6 de dezembro (6ª. feira)
08:00 às 17:30 horas: Sede

Conheça o calendário
11 de novembro a 12 de dezembro: Recebimento das sugestões da categoria;
16 a 20 de dezembro: Sistematização das propostas recebidas;
21 a 23 de janeiro/2014: Montagem da Pauta de Reivindicações em Maceió;
3 a 7 de fevereiro/2014: Assembleias para aprovação da Pauta;
18 a 19 de fevereiro/2014: Fechamento da Pauta de Reivindicações no Rio de Janeiro;
20 de fevereiro/2014: Entrega e protocolo da Pauta na AC.

Em novembro, mas 
ainda sem data fixada, se 
reunirá a Mesa Local de 
Negociação. O SINDIMETRO 
estará recolhendo sugestões 
da categoria sobre temas a 
serem tratados nessa reunião. 
Elas poderão ser enviadas 
por e-mail, diretamente na 
sede do sindicato ou, ainda, 
entregues aos diretores do 
SINDIMETRO. 

Mesa Local de 
Negociação

Entrega das cestas natalinas em 2012



Outubro
Rosa

Agora é a vez dos homens! O 

SINDIMETRO também entrou 

na campanha de prevenção do 

câncer de próstata. Durante 

o mês de novembro, serão 

distribuídas camisetas azuis  aos 

companheiros da STU/BH com o 

tema da campnha. Aguardem!

Participando da campanha 

contra o câncer de mama, o 

SINDIMETRO aderiu a essa 

luta distribuindo camisetas às 

mulheres que trabalham na 

STU/BH.

Apesar de já estarem 

prontas antes das eleições 

do Sindicato, as camisetas só 

foram distribuídas após o seu 

término, para que não tivesse 

uma conotação eleitoreira. 

Em função, disso, chegaram 

com certo atraso às mãos 

das companheiras. Combater 

o câncer de mama é muito 

importante e o SINDIMETRO de 

nenhuma maneira pensaria em 

banalizar tal campanha.

Novembro
Azul
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Leilão de Libra: governo satisfeito, nação lesada!

A presidente Dilma, em cadeia de 
radio e TV na noite de 21 de outubro, 
comemorou o resultado do leilão de 
Libra declarando-se satisfeita com o 
resultado. Segundo ela, 85% da renda 
obtida com a exploração do petróleo 
na maior área descoberta do Pré-Sal fi-
caria no Brasil. Independentemente da 
realidade desse número – questiona-
do por especialistas e pela Federação 
dos Petroleiros (FUP) – o fato concreto 
é que a enorme riqueza que poderia 
ser explorada exclusivamente pela Pe-
trobras, conforme o artigo 12 da pró-
pria Lei do Pré-Sal, será compartilhada 
com multinacionais gigantes (a Shell 
e a Total) que ficaram com 40%; duas 
estatais da China com 20% e a Petro-
bras com outros 40%.  Resultado: 60% 
ficarão em mãos estrangeiras.

Os tucanos e demais privatistas 
criticaram o leilão de Libra por “falta 
de concorrência” e excessiva partici-
pação do Estado. É o ponto de vista 
dos defensores do regime de con-
cessão criado por FHC, um assalto à 
mão armada que, inclusive, continua 
em vigor nas demais áreas petrolífe-
ras que não as do Pré-Sal. 

O governo diz que
não houve privatização
O Brasil tinha, antes do leilão, 100% 

do petróleo de Libra descoberto pela 
Petrobras, mas, agora, vai comparti-
lhá-lo com empresas privadas, além 
das estatais chinesas. O que seria isso 
senão a privatização de uma bela fatia 
do que pertence ao povo brasileiro?  

Preocupado com as manifestações 
contrárias ao leilão, o governo federal 
convocou o Exército e a Força Nacio-
nal para protegê-lo, apoiando-se na 
chamada “Garantia de Lei e Ordem” 
(GLO), criada por proposta do ex-mi-
nistro da Defesa Nelson Jobim (PMDB) 
para “combater o narcotráfico”. É a 
primeira vez que a GLO é utilizada con-
tra um movimento de trabalhadores 
no Brasil, criando um precedente ina-
ceitável e trazendo à memória a utiliza-
ção do Exército por FHC contra a greve 
dos petroleiros de 1995. 

O governo de Dilma, que se elegeu 
com um discurso de que “privatizar o 
Pré-Sal era crime”, agora entrega - por 
35 anos - a exploração do maior cam-
po já descoberto pela Petrobras! 

O SINDIMETRO e as entidades de-
mocráticas desse país continuarão 
combatendo para que os brasileiros 
retomem o controle de todas as nossas 
riquezas naturais e minerais, combate 
que passa pela luta por uma Petrobras 
100% estatal e com monopólio na ex-
ploração do petróleo do Brasil. 

Presidente da CUT 
Nacional se reúne
com sindicalistas

No dia 29 de outubro, o 
presidente da CUT Nacional, Vagner 
Freitas, reuniu-se com sindicalistas 
de Minas Gerais na sede da CUT-
Minas. O objetivo da visita foi 
ouvir e conhecer diretamente os 
problemas dos sindicatos e das 
categorias filiadas à CUT, uma 
iniciativa que estará ocorrendo em 
todos os estados do país. O objetivo 
é colocar a CUT nacional mais 
próxima dos sindicatos de base.

No debate, os sindicalistas 
presentes tomaram conhecimento 
das campanhas que a CUT estará 
levantando no próximo período. 
Além do PL-4330 (da terceirização) 
que ainda corre o risco de volta 
a pauta do Congresso Nacional, 
Vagner Freitas destacou a 
dificuldade da Central em 
estabelecer canais de negociação 
com o governo Dilma. Ainda assim, 
destacou que a CUT vai “abrir fogo” 
pelo fim do Fator Previdenciário e 
iniciará uma campanha nacional 
contra as PPPs, num diálogo direto 
com o SINDIMETRO que destacou 
a importância da Central levantar 
essa bandeira de luta.

Além dessa pauta, Vagner Frei-
tas informou que a CUT também 
estará presente na campanha que 
ser realizará em 2014 pelo Plebisci-
to pela Constituinte Exclusiva pela 
Reforma Política. 

E as privatizações continuam...
Em 22 de novembro, o governo prepara a entrega de mais dois aero-

portos ao capital privado: do Galeão/RJ e de Confins/MG. Em 2012 foram 
entregues três aeroportos – Guarulhos/SP, Viracopos/SP e o de Brasília – que 
estão entre os mais rentáveis.

As consequências da privatização que já são sentidas pelos trabalhado-
res, chegam também ao caixa da Infraero. Guarulhos, Viracopos e Brasília 
representavam 38% da receita da estatal e como agora só tem 49% de par-
ticipação nos aeroportos privatizados, teve, segundo dados publicados, uma 
queda de 31,5% na receita de janeiro a agosto de 2013.
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Plebiscito pela Redução
da Energia Elétrica

Em 27 de outubro teve início o Ple-
biscito pela Redução da Energia Elétri-
ca, que terminou em 03 de novembro 
com mais de 1 milhão de pessoas vo-
tando em todo o estado. 

Minas Gerais tem uma das mais ca-
ras tarifas de energia elétrica de todo 
o país e, ainda assim, quando a pre-
sidente Dilma implantou a diminuição 
da tarifa elétrica em abril deste ano, a 
Cemig e o governo Anastasia se colo-
caram contra a medida. Foi esse fato 

que levou sindicatos e movimentos po-
pulares a promoverem o Plebiscito.

O SINDIMETRO que esteve presente 
em várias das plenárias que organizaram 
o Plebiscito, contribuiu na arrecadação 
de votos com urnas em 2 estações do 
Metrô (Vilarinho e Central), onde foram 
colhidos em 2 dias de campanha, nos 
finais de tarde, mais de 700 votos. 

Em breve o Comitê do Plebiscito es-
tará divulgando o resultado da votação 
em todo estado. 

JURíDICO 1:
Ações do FGTS

Já está em fase final a definição 
dos escritórios advocatícios que irão 
ajuizar as ações do FGTS. Mas, des-
de já, o SINDIMETRO solicita aos 
filiados que providenciem IMEDIA-
TAMENTE o extrato do Fundo de 
Garantia que contenha o período 
de janeiro/1999 a outubro/2013. 

Para requisitar esse documento, 
os interessados deverão se dirigir 
a uma das agências da Caixa 
Econômica Federal, portando a 
Carteira de Trabalho e o cartão do 
PIS. Há também a possibilidade de 
solicitar o extrato através do site 
www.fgts.gov.br e seguir passo a 
passo os procedimentos indicados.

Em breve estaremos informan-
do os procedimentos necessários 
para ajuizar a ação.

JURíDICO 2:
Parcelamento do
adiantamento de férias

Em função da negativa da 
CBTU em aceitar o parcelamen-
to do adiantamento de férias 
aos empregados admitidos após 
1997, o SINDIMETRO entrará com 
ação jurídica para garantir esse di-
reito a TODOS. Mas, é importante 
deixar claro que esse processo não 
trará retorno financeiro. A ação 
visa apenas garantir o mesmo di-
reito a todos os empregados, pois 
entendemos que se trata de um 
direito adquirido.

Curso de Inglês
Foram retomadas as aulas de 

inglês no SINDIMETRO, mas devi-
do ao grande número de desistên-
cias, houve uma redução das tur-
mas e as aulas durante a semana 
serão em um só dia, com duração 
de 2 horas. Aos sábados ficou es-
tabelecida apenas uma turma no 
horário das 10 às 12 horas.

O SINDIMETRO se reuniu com o 
Sr. Eduardo Coimbra (GIAFI) no dia 
05 de novembro, para tratar dos se-
guintes temas:

 Concurso Público: O Sindicato 
questionou os motivos que levam a 
STU/BH a não admitir os aprovados 
no último concurso para Segurança. O 
Sr. Eduardo respondeu que de acordo 
com correspondência encaminhada 
ao Sindicato pelo diretor de Admi-
nistração e Finanças da AC, Sr. Sergio 
Sessim, o concurso tem validade de 2 
anos a partir da data de sua homolo-
gação, que ocorreu em julho/2013 e, 
ainda, prorrogável por mais 2 anos. 
Sendo assim, a CBTU afirma que irá 
admiti-los dentro desse prazo.

Quanto ao próximo concurso, o Sr. 
Eduardo disse que desconhece o seu an-
damento, mas que buscará informação 
junto a AC e a repassará ao Sindicato.

 Seguranças patrimoniais: O Sindi-
cato questionou a falta de efetivos de 
segurança nos pátios de manutenção, 
áreas técnicas e via. Tal fato elevou o 
número de ocorrências como picha-
ções dos TUEs, invasão de via, entre 
outras. O Sr. Eduardo respondeu que 
o processo de contratação da empre-
sa de vigilância está sendo finalizado e 
que se não ocorrer nenhum problema, 
a partir de 1º de dezembro tal situação 
estará normalizada.

 Problemas na Operação: O Sin-
dicato considera que muitos dos pro-
blemas que ocorrem na Operação são 
devido à falta de integração dos fun-
cionários das diferentes áreas que a 
compõe. Exposto alguns problemas, 
o Sr. Eduardo Coimbra sugeriu realizar 
uma reunião com a participação dos 
gerentes dessas áreas, que será agen-
dada em breve.

SINDIMETRO se reúne com GIAFI

http://www.fgts.gov.br

