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Os sindicatos da base da CBTU decidiram, após a 1ª rodada de
negociações e a decisão da categoria de decretar ESTADO DE
GREVE, realizar ASSEMBLEIAS durante a segunda rodada de
negociações, que ocorrerão em Recife de 11 a 14 de junho.

Então, não esqueçam... ASSEMBLEIA GERAL
11 de junho, às 17:30h - Praça da Estação
Veja as notícias da Campanha Salarial na pág.4

SINDIMETRO convida os novos colegas
de trabalho a conhecer o Sindicato
Temos entre nós, há alguns meses,
novos colegas de trabalho. A maioria deles foi vítima do processo de
privatização da RFFSA e voltaram à
empresa após muitos anos de luta na
Justiça. Sabem o que representa para
os trabalhadores e suas famílias a privatização de uma empresa pública.
Ainda lutam por garantir alguns
dos seus antigos direitos junto ao Mi-

nistério da Justiça e torcemos que o
consigam, pois uma vitória de qualquer trabalhador é um ponto de apoio
para todos nós. Podemos avaliar que é
difícil estar longe da família, justamente para lhe garantir um sustento.
Por tudo isso e também porque
acreditamos que somente a união da
classe trabalhadora pode garantir a
vitória de suas reivindicações, é que

colocamos o Sindicato à disposição
dos novos colegas de trabalho.
Venham conhecer o nosso Sindicato que pode ser pequeno no tamanho, mas é grande em conquistas.
E se ficarem convencidos de que podemos representá-los, filiem-se. Será
para nós uma honra tê-los conosco
nas lutas que seguramente precisaremos batalhar juntos!

SINDIMETRO se reúne com Superintendente
Nos dias 13 e 15 de maio, o
SINDIMETRO se reuniu com algumas
gerências e o Superintendente, Sr. Jorge
Vieira, onde foram discutidas diversas
reivindicações quanto às condições
da Operação e também de trabalho.
Para várias delas a empresa alegou
dificuldades orçamentárias. Vejam a
seguir quais foram os temas discutidos:
• SINDIMETRO solicita que os trens
rodem acoplados para desafogar as
plataformas, mas a empresa afirma
que não há TUE’s suficientes, além de
haver limitações físicas e orçamentárias
para efetivação dessa medida. Ainda
em relação aos TUE’s o SINDIMETRO
questionou o recolhimento dos trens
às 18:50h, quando o movimento de
passageiros ainda é grande. A empresa
informou que verificará as condições do
contrato de fornecimento de energia
firmado com a CEMIG, pois há restrições contratuais.
• SINDIMETRO cobrou melhorias no
funcionamento das roletas, mas a STU/BH
alegou dificuldades para compra desses
equipamentos por questões tecnológicas
e de orçamento.
• Sobre a compra de ar-condicionado
para as estações blindadas, a STU/BH
informa que já está marcado o Pregão.
Para as demais estações, áreas técnicas,
bilheteria e SSO, o SINDIMETRO foi
informado que já existem projetos para
vários setores, faltando as estações
Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira,
Calafate, Lagoinha, Horto, Santa Inês,
José Cândido e Vilarinho. Ou seja,
das 19 estações, falta projeto para a
metade....
• Foi pedido solução para o mau
funcionamento do PA automático e da
seletora de portas. A empresa afirma
que o serviço foi feito, pago e funcionou por um tempo. Serão verificadas as
condições de garantia do serviço.
• SINDIMETRO solicitou melhorias
na iluminação e nas condições de acesso ao Pátio Eldorado. A empresa informou que as mesmas já foram realizadas
e que se houverem lâmpadas queimadas ou mato alto, as providências serão tomadas. No entanto, reconheceu
que o calçamento foi feito com material inapropriado e está em andamento
um projeto para instalação do um novo
piso. A empresa ainda ressaltou que
o trajeto a pé no rabicho só pode ser
realizado com autorização do CCO e

em casos excepcionais. A regra é usar
a Kombi que está disponibilizada para
esse fim.
• Ainda sobre o Pátio Eldorado, o
SINDIMETRO solicitou melhoria no estacionamento para os funcionários, mas a
empresa informou que não será possível, pois a área atual de TPU será brevemente cancelada para ser usada pelos
ônibus do Terminal, em convênio que
está sendo firmado entre DER, TRANSCOM e SETOP.
• Sobre os dormitórios/vestiários
nos dois pátios de manutenção, ainda
não tivemos nenhuma resposta...
• Em relação à acessibilidade dos
portadores de deficiência, o SINDIMETRO

solicitou que voltasse ao procedimento
anterior, quando o maquinista informava
o CCO e não o chefe de estação. A
empresa alegou que esse procedimento
congestionava a comunicação, mas
ainda assim se dispôs a rever a proposta
e voltar ao tema.
• O SINDIMETRO questionou a
orientação da empresa de que os ASO’s
devem fiscalizar os extintores de incêndio. A empresa mantém essa orientação, alegando que só pede um “check list” com repasse para área técnica.
Quanto ao desvio de função que ocorrem com os ASO’s, a empresa ficou de
apurar e responder oportunamente ao
SINDIMETRO.

Metrominas já está na CBTU?
Em reunião com o Superintendente, o SINDIMETRO foi informado que a CBTU
não participará do processo de expansão e modernização do Metrô-BH, função
que estará nas mãos da Metrominas. Por esse motivo, o presidente da CBTU orientou a STU/BH a dar todo apoio aos técnicos da Metrominas, que já iniciaram
visitas às áreas da STU/BH.
A pergunta que fica é: o que exatamente isso significa? Com a palavra a CBTU...

Vigilantes protestam na porta da STU/BH
Dezenas de vigilantes da
empresa Protex, que prestaram
serviços para o Metrô-BH fizeram
uma manifestação em frente à
sede da STU/BH, em 22 de maio.
Protestaram contra a demora na
liberação dos recursos da CBTU à
Protex, o que estaria impedindo o
recebimento das verbas rescisórias.
Segundo os cálculos do Sindicato
dos Vigilantes, a CBTU deixou de
pagar à Protex cerca de R$ 1 milhão.
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O Sindicato dos Vigilantes, com
o intuito de garantir os direitos desses trabalhadores, ingressou com
uma ação coletiva na Justiça do Trabalho. “O Sindicato não vai admitir
que os vigilantes continuem sendo
prejudicados, afinal, os trabalhadores não podem arcar com a irresponsabilidade e má administração
tanto da Protex quanto da CBTU”,
afirmou o presidente do Sindicato,
Romualdo Alves.
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Presidente Dilma, pare as privatizações!
Depois de cinco anos de suspensão, cedendo às pressões das
multinacionais, o governo Dilma retomou a 11ª rodada dos leilões do
petróleo, no modelo de concessão
inaugurado por Fernando Henrique
Cardoso, onde apenas 10% da riqueza produzida virão para os cofres públicos.
O modelo de partilha aprovado
recentemente pelo Congresso não
permitia o controle total dos recursos do petróleo, mas, ainda assim,
era melhor do que as concessões de
289 blocos de recursos naturais, entregues à concessão privada!
Somente nas bacias do Pará-

-Maranhão e Foz do Amazonas as
jazidas são estimadas em 30 bilhões
de barris, o dobro de todas as reservas comprovadas pela Petrobrás
desde sua criação em 1953. Essas
reservas, com o barril do petróleo
a 100 dólares, são estimadas em 3
trilhões de dólares, mas a presidente da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), Magda Chambriard, disse
que o objetivo era arrecadar 1 bilhão de dólares com o leilão desses
blocos!
A rodada de leilão abre uma
agenda que é um alerta: em setembro serão privatizados os aeroportos
do Galeão (RJ) e Confins (MG), em

outubro está prevista a 12ª rodada
de leilão, de gás e xisto. Ainda esse
ano, além da Medida Provisória 595,
aprovada no Congresso e no Senado
- que aprofunda a privatização dos
portos – estão na mira as hidroelétricas e as rodovias. Uma agenda que
afronta a soberania nacional!
Se fossem nos anos de 1990,
quando os governos - Collor, Itamar
e Fernando Henrique - patrocinaram uma onda de privatizações, diríamos que estava na ordem natural
das coisas. Mas estamos em 2013,
no terceiro governo encabeçado
pelo PT que derrotou os tucanos
com a justa pecha de privatistas!

As privatizações não interessam ao povo brasileiro
É, portanto, um governo que tem
legitimidade e, diga-se, a obrigação
e as condições políticas - pois teria
o apoio do povo – não apenas para
parar com as privatizações, como
retomar para a nação tudo que foi
privatizado.
Os porta-vozes do capital comemoraram, mas ainda há quem diga
que “demorou demais”, acusando
“que setores do governo federal ainda boicotam toda iniciativa que implique em aumento da participação

do setor privado na exploração de
petróleo e gás” (OESP 14/05).
A maioria das empresas que abocanhou os blocos leiloados é estrangeira. As multinacionais, confrontadas à crise capitalista estão de olho
nas nossas riquezas.
Em relação à 11ª rodada, que
inaugura esse calendário privatista, é
forçoso reconhecer que a resistência
foi tardia. As justas manifestações
ocorridas à véspera e no dia do leilão
não tiveram a força de barrar pro-

cesso de privatização. Mas ainda há
tempo!
Com justa razão, a Executiva Nacional da CUT, em 21 de maio, “condenou a realização da 11ª rodada” e
afirmou que organizará uma campanha nacional contra os próximos leilões, além de questionar as medidas
privatizantes contrárias ao projeto
político que elegeu o atual governo.
Será preciso organizar a mais
ampla unidade e dizer à presidente
Dilma: pare as privatizações!

SINDIMETRO participa
das manifestações em BH
A CUT, sindicatos e organizações
do movimento sindical, participaram
de manifestação que começou com
um ato na frente do escritório do Ministério das Minas e Energia e, depois,
seguiu em passeata para se reunir com
os servidores municipais em greve e
realizar outra manifestação contra as
privatizações do governo Dilma.
O SINDIMETRO teve a oportunidade de falar no Ato, condenar as privatizações e expressar que os metroviários também estão na mira dessa
“onda privatizante”.
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CAMPANHA SALARIAL

A CBTU dessa vez não propôs reajuste ZERO, mas iniciou a negociação
querendo retirar direitos adquiridos
em troca de uns míseros 4,7%, índice
menor do que a inflação do período...
Com essa lógica, a empresa explicou
que inicialmente pensaram em 2,02%
de reajuste, mas poderiam aumentar
um pouco mais o índice (chegando aos
4,7%) diminuindo a porcentagem da
hora-extra (voltando ao limite da CLT)
e, ainda, com a abertura de um “programa de incentivo ao desligamento
voluntário aos empregados aposentado”, numa clara tentativa de jogar um
trabalhador contra o outro.

Nova rodada
de negociações

4,7% Não! Estamos
em ESTADO DE GREVE!!

Trensurb oferece
4,7% de reajuste

Em todas as unidades da CBTU foram realizadas assembleias para avaliar
a contraproposta da empresa. A primeira, em 23 de maio, foi em BH com
um sonoro NÃO aos 4,7% e a decisão
de decretar o ESTADO DE GREVE, demonstrando a disposição da categoria
em ir à luta.
Nos demais estados da base da CBTU
as assembleias já ocorreram e a resposta
dos trabalhadores foi a mesma.

Os trabalhadores do Metrô de Porto Alegre/RS recusaram os 4,7% que
lhes foi oferecido pela Trensurb, assim
como a participação da empresa com
apenas R$ 50,00 no plano de saúde.
Para o Sindicato, a proposta apresentada é um retrocesso em relação à do
ano passado.
No dia 28 de maio a Trensurb ofereceu o índice da inflação (6,49%), que
foi rejeitado pelos trabalhadores.

Além de prorrogar o dissídio
coletivo até 30 de junho, a CBTU
confirmou nova rodada de negociações entre os dias 11 a 14 de
junho, em Recife. Os sindicatos
esperam que a empresa apresente uma contraproposta. E para
acompanhar passo a passo as negociações, os sindicatos decidiram
realizar assembleias diárias.
Então, não esqueçam, reservem o
final da tarde de 11 de junho. Em BH
estaremos na Praça da Estação.

Nossas principais reivindicações:
Piso salarial de R$ 1980,00
Reajuste salarial 6,49%
Plano de Saúde integral
Reajuste no valor tickets
Revisão do PES 2010
Concurso Público
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Entidades sindicais
e Ministério Público
se manifestam
contra o PL 4330
O SINDIMETRO, junto com as centrais sindicais e o Ministério Público do
Trabalho (MPT) de Minas Gerais, participou, no dia 20 de maio, do ato público contra o Projeto de Lei 4330/2004,
de autoria do deputado e empresário
Sandro Mabel (PMDB-GO), que libera
a terceirização de atividades-fim das
empresas.
A manifestação foi realizada na
sede do MPT em Belo Horizonte, com
a participação de sindicalistas, auditores fiscais do trabalho e parlamentares,
onde ficou acertado que haverá novas
ações para impedir que o PL seja aprovado no Congresso Nacional.
O procurador-chefe do MPT, Helder Santos Amorim, ressaltou que o
PL 4.330/04 “pode provocar a redução da remuneração, fragiliza o vínculo empregatício e favorece a
alta rotatividade, desgasta a
organização sindical, estimula empregos precários e transitórios, piora as condições de
saúde e segurança, facilitando acidentes de trabalho”.
Por sua vez, Marcelo
Campos, do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)
afirmou: “não há um único
parágrafo favorável aos trabalhadores. O projeto maximiza
os lucros em detrimento dos
trabalhadores, dá segurança
jurídica à precarização, suprime a dignidade dos direitos
da classe trabalhadora. Mas
não estamos vencidos. Não
vamos permitir que o projeto
seja aprovado”.
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