
DEZEMBRO 2014

Sindicatos reúnem-se com a CBTU
na Mesa Nacional de Negociação

No dia 24 de novembro se reali-
zou a primeira reunião da Mesa Per-
manente Nacional desde a assinatu-
ra do Acordo Coletivo 2014/2015. 
Como sempre foram vários os pro-
blemas tratados, mas poucos efetiva-
mente resolvidos.  

A ata da reunião já foi distribuída 
nas áreas e também se encontra no 
site. Dos temas tratados, destacamos 
os seguintes:

• Laudos de Periculosidade e In-
salubridade: o SINDIMETRO cobrou a 
liberação dos laudos e informou que 
havia notificado a STU/BH na pessoa 
do Superintendente e do GIAFI na 
SRTE.  Após reunião de mediação nes-
te órgão, o problema começa a ser re-
solvido (leia artigo na página 2).

• Enquadramento dos Anistiados: 
a GAREH solicitará que o RH da STU/BH 
providencie o enquadramento dos em-
pregados que o solicitarem. Segundo 
a GAREH, existe no COADM um passo 
a passo no qual se pode ver adminis-
trativamente em que nível o anistiado 
deverá ser enquadrado.

• Revisão do PES: A CBTU abriu li-
citação para contratação da empresa 
que realizará o processo de desenvolvi-
mento profissional, conforme o previs-
to no PES e o prazo para apresentação 
dos trabalhos é junho de 2015.

• Paridade: O Ministério das Cida-
des deu um parecer favorável a essa 
demanda e, agora, o processo aguarda 
parecer do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão. 

• Gratificação de desempenho por 
passageiro: A CBTU constituiu um gru-
po de trabalho em julho deste ano e na 
próxima Mesa Nacional será cobrado 
um posicionamento sobre essa nossa 
reivindicação. 

• Concurso Público: O SINDIME-
TRO pediu um posicionamento ofi-
cial da CBTU sobre a convocação dos 
170 ASOs-Segurança Metroferroviária. 
Aguardamos resposta, conforme o 
previsto no ACT-2014/2015.

A próxima reunião da Mesa Na-
cional de Negociação já está marcada 
para 24 e 25 de fevereiro no Rio de 
Janeiro. 

Calendário de discussão da 
Pauta de Reivindicações
 para o ACT/2015-2016

Os sindicatos da base da CBTU 
apresentam o seguinte calendário 
para discussão e aprovação da Pau-
ta de Reivindicações da campanha 
salarial/2015:

09/12 a 09/01: Recebimento de 
sugestões para a Pauta de reivindi-
cações

12/01 a 16/01: Sistematização 
das propostas apresentadas pela 
categoria e sindicatos

20/01 a 23/01: Montagem da 
Pré-Pauta de Reivindicações

09/02 a 13/02: Assembleias 
para aprovação da Pauta de Reivin-
dicações

23/02 a 26/02: Acertos finais 
na Pauta e protocolização da mes-
ma no Rio de Janeiro
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SINDIMETRO reune-se com STU/BH
na Mesa Local de Negociação

Nos dias 17 e 18 de novembro re-
presentantes do Sindicato e da STU/BH 
reuniram-se na 4ª. Mesa Local de Nego-
ciação.  Foram tratados diversos assun-
tos de interesse da categoria, entre os 
quais destacamos:

• Cobramos, mais uma vez, inter-
venções necessárias para proporcionar 
melhores condições de trabalho aos 
empregados em áreas como Estações, 
GOMOV, Pátios de Manutenção e locais 
técnicos. A empresa alega que grande 
parte da nossa demanda não há como 
ser atendida em função da falta de re-
passe de verbas. Mas, apesar dessas difi-
culdades, a STU/BH tem procurado aten-
der algumas reivindicações como, por 
exemplo, a instalação da caixa d’água 
na Estação Horto, a instalação de novos 
computadores nas Estações, que deve 
ser concluída até o mês de fevereiro. 

• Em relação à instalação de ar-
-condicionado, purificador de água, 
ducha-higiênica e forno micro-ondas, a 
empresa apresentou o seguinte crono-
grama de instalação: nas Estações UCT, 
UWL, UPM, UFL, UVL até 31 de dezem-
bro, exceto o ar-condicionado da SSO e 
UVL, pois os equipamentos ainda não 
foram adquiridos. 

• A STU/BH ainda informou que 
possui mais 6 aparelho de ar-condicio-
nado para instalação na USG-SSO, USI-
-SSO, USI-Bilheteria, UCP-SSO, UCI-SSO 
e UCI-Bilheteria que está sendo solicita-
do projeto de instalação para a GIOBR. 

• Quanto à climatização de locais 
técnicos, a STU/BH informou que a 
COPEM concluirá os projetos até o fi-
nal deste ano e contratará o serviço de 
instalação, com término previsto até 
dezembro de 2015.

• Em relação à infiltração de água 
na Estação Santa Inês, a empresa infor-
mou que está mantido o prazo de exe-
cução do serviço pela GIOBR até o final 
do ano.

• Sobre os problemas de sobrecarga 
nos grupos geradores das Estações em 

função do uso pelos permissionários, a 
STU/BH está fazendo um levantamento 
para corrigir tais problemas, apresentando 
como prazo final o mês de julho de 2015. 

• Quanto ao treinamento dos ope-
radores de VFs e locomotivas, a empre-
sa apresentou um cronograma com iní-
cio em abril de 2015 e término em 31 
de dezembro do mesmo ano.

• Questionada sobre o vale-cultura, 
a empresa informou que dentro de 60 
dias estará sendo implantado.

• Sobre os laudos de PPP  que se 
encontram incompatíveis com as fun-
ções dos empregados, o SINDIMETRO 
cobrou imediata solução para que os 
mesmos não sejam prejudicados.  

Por fim, o SINDIMETRO também 

questionou a empresa sobre a manu-
tenção dos novos trens nos quesitos 
peças sobressalentes e mão-de-obra. 
O representante da Manutenção infor-
mou que, no que diz respeito às pe-
ças sobressalentes, a situação está sob 
controle. Já em relação à mão-de-obra, 
existe realmente uma carência de pes-
soal, inclusive para atender a demanda 
já existente.  O problema já foi levado 
ao conhecimento da Superintendência 
para que sejam tomadas as devidas 
providências.

Para conhecer o conteúdo comple-
to dos problemas tratados, o Sindicato 
divulgará nas áreas  as Atas da reunião, 
assim que as mesmas forem assinadas 
por todos os participantes. 

SINDICATO DE NATAL TEM NOVA DIRETORIA
Os ferroviários da CBTU de Natal elegeram uma nova direção para o Sindicato.

A Chapa 2 saiu vitoriosa e estará à frente do Sindicato. Parabenizamos a nova diretoria sindical. 

SINDIMETRO participa de mediação na SRTE
Dois problemas tratados na 

Mesa Local foram levados para me-
diação na SRTE. São eles: a escala 
da área de Segurança Operacional e 
os laudos de periculosidade. 

Sobre a escala da Segurança 
Operacional, o SINDIMETRO assi-
nou o requerimento de registro, 
com ressalvas registradas em Ata. 
Agora, a sua regularização depende 
da assinatura da Superintendência.

Já em relação aos Laudos de Pe-

riculosidade que aguardavam assi-
natura do Superintendente, para 
autorização de pagamento aos 
funcionários que tiveram seus di-
reitos reconhecidos pela Seguran-
ça do Trabalho, ficou determinado 
pela mediadora da SRTE que a em-
presa deverá apresentar no próxi-
mo dia 23 os laudos assinados e 
a comprovação de inclusão desse 
direito trabalhista na folha de pa-
gamento. 
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Petrobrás

Apuração sim, golpe não!
Na abundantemente campanha 

contra a Petrobrás, veiculada pela im-
prensa escrita e falada, nada se houve 
sobre a opinião das organizações dos 
trabalhadores. Por isso, o INTEGRANDO 
publica nesta edição pequenos trechos 
da Nota Pública da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP). Ela fala por si:

“(...) a FUP já havia ressaltado que 
as denúncias de corrupção estão direta-
mente relacionadas com o intenso pro-
cesso de terceirização em curso na esta-
tal desde os anos 90. A Petrobrás tem 
um papel estratégico para o desenvolvi-
mento do país e, portanto, todas as de-
núncias de desvios de gestão devem ser 
rigorosamente apuradas pelos órgãos 
competentes para que a Justiça possa 
julgar e punir os culpados (...). O que 
não admitimos é que a empresa conti-
nue sendo desmoralizada por setores 
da sociedade que sempre tentaram en-
fraquece-la e seguem fazendo de tudo 
para se apropriarem de uma das maiores 

riquezas da nossa nação, que é o pré-sal. 
Não aceitamos também que a Petrobrás 
continue sendo alvo de uma campanha 
de criminalização por setores da mídia 
que agem em consonância com a oposi-
ção para tentar arquitetar um golpe que 
vem sendo ensaiado desde o segundo 

Enquanto a oposição alardeia 
com cinismo “o maior escânda-
lo da história”, a mídia privatista 
aproveita para atacar a Petrobrás. 
Querem convencer a opinião públi-
ca que a privatização é a solução 
para acabar com a corrupção.

Por trás de toda essa campanha 
está o interesse das multinacionais 
que há muito exigem o fim do atu-
al marco regulatório do petróleo, 
que garante a Petrobrás a opera-

ção e a participação em 30% de 
qualquer área do pré-sal. 

E nós sabemos: a privatização 
não interessa ao povo brasileiro. O 
que interessa é a moralização das 
estatais e o fim da barganha de 
cargos públicos aos políticos. 

Corrupção em empresas esta-
tais não está dissociada do fun-
cionamento apodrecido das insti-
tuições políticas. Com campanhas 
eleitorais financiadas por grandes 

empresas, empreiteiras, bancos 
e multinacionais;  deputados e 
partidos montam esquemas para 
favorecê-las dentro das estatais e 
a Petrobrás, a maior delas, não es-
capa à regra.

Por isso, combater a corrupção 
e moralizar as estatais exige uma 
profunda reforma política, que só 
poderá vir com a Constituinte, tal 
como defendem as organizações 
sindicais e populares.

turno da eleição presidencial (...). A Pe-
trobrás é patrimônio do povo brasileiro e 
os petroleiros continuarão lutando para 
que ela seja fortalecida cada vez mais 
para investir no Brasil, gerando empre-
gos e riquezas para o nosso país. Apura-
ção sim, golpe não!”

As denúncias de corrupção e a luta pela Constituinte

SINDIMETRO se reúne com equipe
de transição do governo Pimentel

O SINDIMETRO teve a oportunidade 
de se reunir com membros da Comis-
são de Transição do governo Fernando 
Pimentel. O objetivo da reunião foi co-
nhecer o que pensa o novo governo so-
bre as questões de investimentos e am-
pliação do Metrô-BH e também sobre o 
modelo de gestão.

O Engº Murilo Valares, membro da 
Comissão de Transição, expressou que não 
acredita que a CBTU tenha condições de 
alavancar a ampliação e a modernização 
do metrô na grande BH e, em relação aos 
funcionários atuais da CBTU, disse que 
não acredita na possibilidade de qualquer 
transferência dos mesmos para o estado - 

via sucessão trabalhista – em função do rol 
de jurisprudências existentes. 

Ressaltou ainda que a equipe de tran-
sição está aberta para receber  estudos e 
projetos tanto técnicos como de gestão. 
Se mostrou interessado em conhecer as 
propostas do SINDIMETRO e  se dispôs a 
marcar nova reunião.
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Com a presença de aproximadamente 1200 pessoas no VI Festão, o 

SINDIMETRO espera ter proporcionado à categoria e suas famílias um 

momento de confraternização e alegria.  O SINDIMETRO espera contar 

também com a forte presença da categoria nas lutas que certamente virão em 

2015. Queremos preservar cada uma de nossas conquistas para ver a alegria 

estampada no rosto dos metroferroviários, suas famílias e amigos, tal como 

vimos no Festão! Apreciem algumas fotos dessa bela confraternização!

Cestas Natalinas
Os filiados que ainda não retiraram suas cestas, podem 

se dirigir à sede do SINDIMETRO até 06 de janeiro. 
Após essa data, as cestas não retiradas serão sorteadas. 

Eleição no GREDEM
Em eleição de chapa única, tomará 

posse em 19 de dezembro a nova 

gestão do GREDEM, que terá a frente 

o colega Geraldo José Silva, o Batata. 

Desejamos sucesso à nova diretoria!

Boas Festas!
O SINDIMETRO deseja a todos os trabalhadores

da STU/BH e suas famílias um ótimo Natal.
Que as festas e a energia das confraternizações

nos preparem, com garra e determinação,
para as lutas que virão em 2015!

Quer adquirir
suas fotos
do Festão?

Entre em contato com o 
Sindicato e agende
um horário para

selecioná-las!



FEVEREIRO:
• SINDIMETRO realiza a 1ª. As-

sembleia Geral de 2014 e aprova a 
Pauta de Reivindicações da campa-
nha salarial, entregue à CBTU no 
final do mesmo mês. 

MARÇO:
• Os metroviários realizavam a 

2ª. Assembleia Geral, com a pre-
sença de cerca de 100 trabalhado-
res e decreta “Estado de Greve”, 
em função da falta de resposta da 
CBTU em relação a estadualização 
do Metrô e sua possível concessão 
à iniciativa privada.

• SINDIMETRO realiza atividade 
de comemoração do Dia Interna-
cional da Mulher.

• A categoria realiza PARA-
LISAÇÃO SEM ESCALA MÍNIMA 
de 24 horas e, com mais de 300 
metroviários e metroviárias, faz 
passeata pelo centro de BH, dis-

tribuindo Carta Aberta à Popula-
ção! A Procuradoria do Trabalho e 
o TRT exigem que a CBTU dê uma 
resposta oficial aos trabalhadores 
sobre o processo de transferência 
do Metrô.

ABRIL:
• SINDIMETRO participa da 8ª  

Marcha das Centrais Sindicais, na 
Praça da Sé, em São Paulo, que tem 
entre as suas principais bandeiras de 
luta: 40 horas semanais, o fim do fa-
tor previdenciário, o arquivamento 
do PL 4330 e correção na tabela do 
imposto de renda, entre outras reivin-
dicações.

• Audiência Pública na Assem-
bleia Legislativa, convocada pelo 
deputado Paulo Lamac e Rogério 
Correia (PT), discute o projeto apre-
sentado Metrominas. Os represen-
tantes das entidades presentes des-
tacaram seu profundo desacordo 
com o projeto apresentado.

MAIO: 
• Assembleia Geral, com a 

presença de mais de 150 metroviários 
e metroviárias, aprova o Acordo 
Coletivo 2014-2015, que teve como 
principais conquistas: aumento 
total de 9,11%, cesta básica, ticket 

natalino e cultura, entre outras 
reivindicações.

• 13ª Plenária Estadual da CUT 
discute plano de lutas e platafor-
ma de reivindicações a ser entregue 
ao então candidato a governador, 
Fernando Pimentel. Ele firmou um 
compromisso ao redor dos 13 pon-
tos propostos, entre os quais estava 
“envolver os trabalhadores metro-
ferroviários na discussão e definição 
da implantação da gestão do siste-
ma do metrô de Belo Horizonte e 
região metropolitana, sem modelo 
de privatização”. 

JUNHO:
• Em Audiência Pública cha-

mada pelo vereador Adriano Ven-
tura (PT), a população do Barrei-
ro rejeita o projeto de ampliação 
do Metrô do governo mineiro, 
que não prevê sua construção na 
região. O SINDIMETRO mais uma 
vez se fez presente exigindo, jun-

Retrospectiva 2014
Estamos chegando ao final de 2014! Foi mais um 

ano repleto de lutas e de algumas pequenas, mas 
expressivas, vitórias. E para guardar na memória as 
lutas travadas e as campanhas nas quais nos inte-
gramos ao conjunto da classe trabalhadora, o SINDI-
METRO apresenta uma breve retrospectiva de 2014.

Antes, porém, queremos chamar a atenção para 
a marca central das atividades do SINDIMETRO em 
2014: o combate contra a estadualização e conces-
são do Metrô através de PPP, tal como era insisten-
temente anunciado pelo governo estadual e a pre-

feitura de BH. Foram realizadas inúmeras atividades, 
reuniões com representantes do governo federal, 
parlamentares em Minas Gerais e em Brasília, audi-
ências e, principalmente a paralisação de 24 horas 
que realizamos em março!

Estamos há mais de uma década sob a ameaça 
de um processo de estadualização/privatização do 
Metrô e sobrevivemos um ano mais... Sem dúvida, 
uma vitória da nossa categoria!

Relembrem as luta e as campanhas realizadas du-
rante esse ano.



to com mais de 400 pessoas pre-
sentes nessa atividade, a obras 
até o Barreiro. 

JULHO:
• Metroviários de São Paulo re-

alizam greve com paralisação total 
e o governador Alckmin demite 
43 trabalhadores. SINDIMETRO se 
integra à campanha nacional pela 
readmissão imediata dos metroviá-
rios paulistas.

AGOSTO:

• SINDIMETRO realiza atividade 
de Formação Sindical com a partici-
pação do professor Helder Molina, do 
Deptº de Educação da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro

• Governo do PSDB tenta vo-
tar na Assembleia Legislativa a PEC 
68 que permitia a privatização da 

GASMIG e de qualquer outra estatal 
sem consulta popular, tal como exige 
a Lei do Estado. A resistência dos tra-
balhadores da GASMIG, junto com a 
mobilização do movimento sindical e 
popular obrigou o governo estadual 
a recuar!

SETEMBRO: 
• O SINDIMETRO, que desde me-

ados de abril integrava o Comitê Es-
tadual do Plebiscito Popular pela 
Constituinte Exclusiva da Reforma Po-
lítica, participa da coleta de votos do 
Plebiscito que se realizou entre 1 a 7 
de setembro. Foram colhidos quase 8 
milhões de votos em todo o país, entre 
os quais mais de 1 milhão em Minas 
Gerais. Desses, 4500 votos vieram a 
partir da campanha impulsionada pelo 
SINDIMETRO, que organizou a coleta 
dos votos junto à categoria e aos usu-
ários do Metrô.

 

• Metroferroviários de todo o 
Brasil enviam seus delegados ao 
Congresso da FENAMETRO e recon-
duzem companheiro Paulo Pasin 
para a presidência da Federação. O 

SINDIMETRO participa da direção 
com 3 membros.

OUTUBRO:
• O centro dos acontecimentos 

do país concentrou-se nas eleições. 
Em Minas Gerais o chamado “cho-
que de gestão”, marca do governo 
do PSDB e do senador Aécio Neves, 
sofre um revés.  A eleição de par-
lamentares e governantes com o fi-
nanciamento das grandes empresas 
expõe o sistema político apodrecido 
do país e repõe a necessidade da 
Constituinte Exclusiva.

• Foram pelo menos 2 décadas 
de espera... mas finalmente chega-
ram os novos trens!

DEZEMBRO:
• SINDIMETRO se reúne em BH 

com o presidente da CBTU, Sr. Fer-
nando Barini, que fez questão de 
ressaltar que o processo de estadu-
alização encontra-se paralisado e 
sem nenhuma definição concreta. 
Em relação à REFER o presidente 
informou que a CBTU negociou a 
sua dívida e aguarda a aprovação 
do Ministério do Planejamento. 

Enquanto metroviários de uma empresa estatal 
federal, seguiremos em 2015 defendendo o metrô 
público, estatal e de qualidade e cobraremos o com-
promisso firmado pelo governador Pimentel de im-
plantação de um metrô sem modelo de privatização!

Lutando em defesa dos nossos salários, iniciare-

mos 2015 dando os primeiros passos para a pre-
paração da campanha salarial, com o objetivo de 
iniciar as negociações o quanto antes possível para 
que não se arraste ano adentro...  

Então, a hora é de “repor as baterias” para enca-
rar mais um ano de lutas!

E em 2015 ...


