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Que todos os trabalhadores da STU/
BH tenham momentos de paz e alegria
com suas famílias. Abundância na mesa
e sorrisos nos lábios é o que deseja o
SINDIMETRO-MG!
No entanto, apesar de buscarmos ao
longo do ano dias melhores, não podemos
esquecer que a vida de cada trabalhador
neste país está ligada à situação econômica
que, todavia, se mostra preocupante.
O ano de 2013 foi marcado pelas
manifestações de junho. As ruas exigiram
solução para os graves problemas com a
saúde, a educação, a moradia e o transporte público, que não foram resolvidos nos
últimos 10 anos, apesar das promessas. Os
trabalhadores e seus sindicatos também
exigem o atendimento de suas reivindicações: fim do fator previdenciário; 40 horas
semanais; fim da terceirização e retirada da
PEC 4330; reforma agrária; fim das privatizações entre outras.
Com muita resistência a juventude
e os trabalhadores conseguiram arrancar parcialmente algumas reivindicações,
como impedir o aumento das passagens
nas grandes cidades e o programa “Mais
Médicos”. No entanto, a maioria dos investimentos prometidos, pelo menos por
enquanto, não passam de promessas.
É com esse quadro político e econômico que entraremos em 2014. Os jovens e
os trabalhadores seguirão cobrando suas
reivindicações e certamente não se calarão
com um suposto “brilhantismo” da Copa
do Mundo. Aliás, é bom lembrar que 2014
também é ano de eleições presidenciais.
Tudo indica que teremos um ano repleto de lutas em defesa de nossos direitos. Aproveitemos, então, as festas para
um breve descanso, pois 2014 promete
muitos desafios!

Nova diretoria do SINDIMETRO toma posse

Desde 02 de dezembro o SINDIMETRO
está com nova diretoria, que estará à frente
do Sindicato até 30 de novembro de 2016.
Na solenidade de posse, que ocorreu
na sede do sindicato, além de companheiros e companheiras da categoria, estiveram
presentes parlamentares, representantes
dos movimentos populares, a Federação

dos Aposentados e a CUT-MG.
Nas saudações dos convidados todos
fizeram questão de destacar a participação
do SINDIMETRO nas lutas que ocorreram
durante o ano de 2013 e também nas que
certamente ocorrerão em 2014. Após a solenidade de posse, foi oferecido um coquetel de confraternização a todos os presentes.

SINDIMETRO distribui as cestas natalinas
Em clima de descontração
e alegria foram distribuídas
as cestas e o cartão natalino
aos filiados do SINDIMETRO.
No entanto, ainda há vários
companheiros e companheiras que
não retiraram suas cestas. Elas
estão à disposição no Sindicato,
e o melhor que sejam retiradas
até 10 de janeiro, pois existem
produtos perecíveis. Após esta
data, as cestas não retiradas serão
sorteadas entre os associados.
Não deixem de buscá-las!

Câmara aprova inclusão do
transporte como direito social
Ainda sob o efeito das manifestações de
junho, a Câmara dos Deputados aprovou a
inclusão do transporte como um direito social. Agora, o Projeto de Emenda Constitucional (PEC 90) vai para a votação do Senado
e, depois, para sanção da presidência.
A inclusão do transporte como direito
social é um ponto de apoio para se cobrar
mais investimentos públicos no setor, assim
como a obrigação de que fique nas mãos do
Estado e não da iniciativa privada.
Junto com os movimentos sociais, nos
mobilizaremos para que a PEC seja aprovada
no Senado já no início de 2014.

STU/BH
na mira da
imprensa

SINDIMETRO se reúne com
assessores do Governo
Diretores do SINDIMETRO reuniramse com a assessoria especial do Ministro
Fernando Pimentel e externaram suas
preocupações em relação às informações
que chegaram ao nosso conhecimento de
que a presidente Dilma viria a BH para assinar
a carta de intenções de transferência do
Metrô para o Estado e anunciar a liberação
de verbas. O Sr. José Afonso, assessor do
Ministro, declarou que desconhecia tais
fatos, mas que iria reunir-se com o Ministro
para deixa-lo a par de tais informações e
pediu que aguardássemos o seu contato.
No mesmo dia, os diretores do SINDIMETRO

também se reuniram com o assessor da
Secretaria da Presidência da República, José
Lopes Feijóo, e expuseram mais uma vez suas
preocupações quanto ao destino da STU/BH.
Ele disse que na agenda da Presidente não
estava previsto nenhuma assinatura de carta
de intenções e nem liberação de verba, mas
se comprometeu em buscar informações e
repassá-las ao Sindicato.
O objetivo do SINDIMETRO com essas
reuniões é buscar informações precisas
quanto à situação da STU/BH para não sermos surpreendidos. O SINDIMETRO manterá a categoria informada.

INTEGRANDO

•

DEZEMBRO/2013

•

Desde início de dezembro, a imprensa, em especial o jornal “Estado de
Minas”, tem publicado matérias sobre
a transferência de verbas para Recife e
possíveis irregularidades na STU/BH.
Sobre isso o SINDIMETRO tem a
esclarecer que sempre lutou e sempre
lutará pelos investimentos necessários
à modernização e ampliação do Metrô.
No entanto, não nos cabe ditar regras
ou interferir na gestão da empresa, embora não possamos compreender essa
política de realocação de recursos de
uma STU para outra. Não é a realocação que resolverá o problema da falta
de investimentos na CBTU.
Em relação às possíveis irregularidades citadas nas matérias sobre as TPUs
e o incêndio na Sede, o SINDIMETRO
esclarece que sempre se pautou por
agir de forma imparcial, mas exigindo
também transparência na apuração de
qualquer suposta irregularidade.
Em relação particularmente ao incêndio, o SINDIMETRO havia solicitado
informações e esclarecimentos à empresa, mas sem sucesso. Quando surgiu
a matéria na imprensa, o SINDIMETRO
nada mais fez do que externar as mesmas indagações feitas à empresa que,
ainda hoje, continuam sem respostas.
Todas as declarações do SINDIMETRO
à imprensa visam a verdade e a defesa
da CBTU enquanto uma empresa pública
que necessita ser preservada. Não
podemos, no entanto, assegurar que o
objetivo da imprensa seja o mesmo. Mas,
se nos calarmos, podemos passar a falsa
mensagem de que somos coniventes
com possíveis irregularidades. Entre um
e outro, escolhemos expressar nossas
preocupações.
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SINDIMETRO participa da
Conferência das Cidades
No final de novembro o SINDIMETRO
esteve representado por seus diretores
na 5ª. Conferência Nacional das Cidades,
realizada em Brasília. Panfletos cobrando
a manutenção da CBTU nas mãos do governo federal, bem como investimentos
para ampliação e modernização do Metrô foram distribuídos aos participantes e
autoridades presentes.
Exibimos também nossas faixas exigindo a implantação de um sistema metroferroviário público, estatal e de qualidade, sem PPPs e/ou privatizações. A
presidente Dilma mais uma vez recebeu
o nosso recado!

Desrespeito com os direitos dos terceirizados
Exigimos respeito e condições
de trabalho dignos!

Em contato informal com a STU/BH e
também por carta, o SINDIMETRO informou à Gerência de Operação e ao GIAFI
que havia funcionários da empresa de
limpeza UTOPIA, trabalhando nas estações sem carteira assinada.
Após várias promessas não cumpridas
pela UTOPIA, o SINDIMETRO acionou a
Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE). No entanto, nos causou
estranheza que a STU/BH tenha questionado a ação de denúncia do SINDIMETRO
na SRTE, mesmo tendo constatado tal irregularidade.
Precisou da denúncia para a UTOPIA
regularizar a situação dos seus trabalhadores, montando “uma base” na estação
São Gabriel para assinar as carteiras de
trabalho.
Como se vê, sai empresa terceirizada,
entra outra e nada muda... Não dá para
descuidar um minuto. Exigimos o respeito aos direitos de todos os trabalhadores!

Em reunião com o Superintendente
o SINDIMETRO teve o desprazer de ouvir comentários contra a GOEST e outros
trabalhadores da STU/BH. Em primeiro lugar, pensamos que o gestor de uma empresa deveria buscar valorizar seu corpo
de empregados, aprimorar sua capacidade profissional e corrigir eventuais falhas
por que, afinal, somos todos humanos...
Mas, o que nos deixa perplexo é
que se exige e se cobra muito sem sequer garantir as mínimas condições de
trabalho. Há muito os trabalhadores da
GOEST pedem a instalação de bebedouros, ar-condicionado e equipamentos
mais modernos como, por exemplo, nos
bloqueios. São obrigados a conviver com
a irritação e com os insultos de usuários,
em decorrência das inúmeras falhas nos
bloqueios das estações. Mas, essas coisas o Superintendente não vê e certamente não se importa.

E tem mais...
Além
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SINDIMETRO já elencou inúmeras outras
medidas que deveriam ser tomadas pela
empresa, mas nada é feito. A convocação
dos aprovados no último concurso; suprir
o déficit de funcionários nas diversas
áreas, com mais vagas no concurso
que em breve se realizará; e os trens
acoplados, estão entre as medidas que
poderiam ser tomadas. Elas melhorariam
tanto as condições dos usuários, como a
dos empregados da STU/BH.
Outro problema é o tratamento desrespeitoso por parte de quem ocupa cargo de chefia para com os funcionários.
Quando se usa esse tipo de “expediente”, nota-se que o problema não está
entre os comandados e sim com quem
está no comando.
O SINDIMETRO exige respeito e condições de trabalho dignas. Quando isso
estiver garantido, quem sabe, possamos
dar atenção a qualquer tipo de “comentário” contra os trabalhadores, feita por
gestores que sequer conhecem as funções dos empregados e suas áreas.
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MESA PERMANENTE
A Mesa Permanente Nacional prevista
para ocorrer em 19 e 20 dezembro foi
adiada para meados de janeiro, quando
também os sindicatos iniciarão a preparação da pauta de reivindicações da campanha salarial/2014.
O adiamento ocorreu a pedido da

Bola
fora ...

CBTU, apesar do protesto dos sindicatos,
pois significa - por parte da empresa não cumprir com uma das cláusulas do
Acordo Coletivo que prevê reuniões trimestrais da Mesa Nacional.
A reunião, ainda sem data, deverá
ocorrer em Maceió.

Há muito tempo a STU/BH tem conhecimento da concentração de pombos na Estação Eldorado e até hoje não tomou nenhuma providência. O problema se agrava e solução que é bom,
nada... Até quando? Com a palavra a STU/BH.

REVISÃO DO PES
E PLANO DE SAÚDE
Através de contato telefônico
com a Sra. Cristina Mont’Mor
(GAREH), tomamos conhecimento
que todos os trabalhos referentes a
Revisão do PES, assim asssim como
o estudo do Plano de Saúde estão
suspensos até segunda ordem.
Mais uma vez, a CBTU trata
com pouco caso as reivindicações
legítimas dos metroviários. Os
sindicatos estarão se reunindo
para discutir as medidas cabíveis,
com o objetivo de garantir esses
direitos à categoria.

JURÍDICO 1: AÇÕES DO FGTS
Já estão definidos os escritórios dos advogados que irão ajuizar as ações do FGTS. São eles: Doutores
Ítalo, Helvécio, Samuel, Lair e doutora Débora.
O SINDIMETRO montará uma agenda para apresentar esses profissionais aos trabalhadores em suas
respectivas áreas e, após as apresentações, o empregado definirá o escritório que o representará.
Aproveitamos para lembrar que é preciso que cada funcionário providencie o EXTRATO DO FGTS. Sem esse
documento não há como entrar com a ação. No entanto, não é preciso precipitação, pois o prazo de prescrição
é de 30 anos.
As custas desse processo correrá por conta do SINDIMETRO e a entrega dos documentos se fará
através de agendamento no Sindicato.

JURÍDICO 2: HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO
O SINDIMETRO solicita a todos os filiados que já fizeram e/ou fazem Hora Extra e/ou Adicional Noturno, que
entrem em contato com o Sindicato para confirmar se a sua documentação está completa. Em breve ajuizaremos a Ação e os empregados sem a documentação completa não poderão ser incluídos.

“Novembro Azul”,
o mês dos homens

Novembro foi o mês dos homens e o SINDIMETRO distribuiu as
camisetas da campanha “Novembro Azul”, contra o câncer de próstata. A prevenção, através de exames regulares, é de longe o melhor
remédio...
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Esclarecimento sobre
a Escala da Segurança
O SINDIMETRO quer deixar claro que NÃO
TEM E NUNCA TEVE conhecimento de qualquer escala da jornada de trabalho dos funcionários da Segurança, apresentada oficialmente pela STU/BH. O que sabemos, extraoficialmente, é que a empresa irá apresentar ao
Sindicato uma proposta de escala a ser homologada, após consultas jurídicas e aprovação
dos trabalhadores da área de Segurança.
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