
JUNHO 2015

Assembleia Geral aprova 
ESTADO DE GREVE! 

Consultor do
PES virá à STU/BH

Após solicitação do SINDIMETRO, 
o consultor da empresa contratada 
pela CBTU para fazer a revisão 
do PES, estará visitando as áreas 
da STU/BH de acordo com o 
cronograma abaixo:

29 de junho
Pátio São Gabriel: às 14 horas
• UVL e escala dos maquinistas: às 

16:30
Pátio do Eldorado: às 22 horas

30 de junho 
• UEL e escala dos maquinistas: às 

8 horas
• Reunião com os TGE’S: às 10 ho-

ras, Auditório do CCO
• Sede e CCO: às 13:30 horas 

Conclamamos a categoria a par-
ticipar dessas atividades levando 
seus questionamentos e sugestões 
ao conhecimento do consultor. 

Frente ao fato da CBTU na 3ª. 
rodada de negociações, realiza-
da nos dias 11 e 12 de junho em 
Recife/PE, ter apresentado um ri-
dículo 5% de reajuste salarial, os 
sindicatos decidiram apresentar 
às suas bases a proposta de recu-
sar esse índice e decretar ESTA-
DO DE GREVE, aguardando outra 
rodada de negociações.  E foi o 
que decidiram os metroviários e 
metroviárias da STU/BH presen-
tes na ASSEMBLEIA GERAL de 16 
de junho.

A justificativa da empresa para 
um reajuste - que não cobre se-
quer a inflação - é o fato de ser o 
mesmo índice dado aos diretores 
da CBTU. Ora, se todo trabalha-
dor tivesse salário de diretor, pos-
sivelmente não se importaria em 
ter um reajuste de apenas 5%!!

Em Recife, os representantes 
sindicais deixaram claro que não 
aceitam nada menos do que o ín-
dice da inflação para que se inicie 
uma verdadeira negociação das 

cláusulas econômicas, que inclui 
além dos salários o plano de saú-
de, a cesta básica e os tickets. 

E como se não bastasse, a 
CBTU negou cláusulas que até en-
tão eram aprovadas nos Acordos 
Coletivos anteriores e que não 
causam nenhum ônus financeiro 
à empresa, tais como “ABONO 
FREQUENCIA PAGAMENTO” e 
“COMPENSAÇÃO CALENDÁRIO”, 
mas que continuam em pauta 
para os sindicatos.

Nova rodada de negociações 
está marcada para os dias 02 e 03 
de julho em Brasília e se a CBTU 
não apresentar nada melhor do 
que 5% de reajuste, os trabalha-
dores em todas as unidades da 
empresa poderão ir à GREVE!

E em função da alteração no 
calendário das negociações, a 
ASSEMBLEIA GERAL marcada ini-
cialmente para o dia 02 de julho 
será remarcada. A nova data será 
divulgada com antecedência à ca-
tegoria.
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Atendendo às solicitações da cate-
goria, nos dias 15 e 16 de junho, dois 
representantes da REFER, o companhei-
ro José Raimundo, representante eleito 
dos trabalhadores no Conselho de Ad-
ministração e o consultor financeiro, 
Sr. Toni Cleter, estiveram presentes na 
STU/BH, a pedido do SINDIMETRO.

O objetivo principal da visita era o 
de realizar palestras de esclarecimen-
tos e responder às questões levantadas 
pelos participantes do Fundo. Acredi-
tamos que esse objetivo foi alcançado, 
uma vez que muitas dúvidas foram 
esclarecidas além do fato de que in-
formações importantes foram forneci-
das, que ajudarão os participantes na 
tomada de decisões no que se refere à 
aposentadoria complementar.  

Tentamos organizar as visitas nas 
áreas de modo a atender o maior núme-
ro de funcionários, mas apesar de todo 
nosso esforço, alguns interessados não 
conseguiram estar presentes nos locais 
e horários informados. Em especial os 

SINDIMETRO traz a REFER para palestras na STU/BH 

O SINDIMETRO deu o seu apoio e 
saudou a iniciativa da Gerência Opera-
cional de Recursos Humanos, promovi-
da através da Saúde Ocupacional, que 
está realizando o “circuito CBTU cida-
dã”. Informações sobre uma alimenta-
ção saudável e acompanhamento das 
condições de saúde dos trabalhadores 
são sempre úteis, necessárias e, por 
isso, bem-vindas.

No Pátio São Gabriel os participan-
tes dessa atividade tiveram a oportuni-
dade de ter informações sobre tabagis-
mo, doenças renais e também sobre a 

SINDIMETRO apoia a realização
do “Circuito CBTU Cidadã”

importância de se reduzir o uso do sal, 
do açúcar e da gordura na alimentação. 
Saborearam alimentos saudáveis, além 
de obter algumas receitas...

No dia de 30 de junho, entre 8 e 10 
horas – também no Pátio São Gabriel –, 
os trabalhadores poderão medir a pres-
são, fazer teste de glicemia, pesar-se 
e, com uma odontóloga que lá estará, 
poderão esclarecer dúvidas sobre esco-
vação e câncer de boca.

O Pátio de Eldorado receberá o “Cir-
cuito CBTU Cidadã” no dia 1º de julho, 
a partir de 22h, na sala de treinamento.

Diretores do SINDIMETRO, nos 
dias 08 e 10 de junho, tiveram a 
oportunidade de apresentar o Sin-
dicato aos novos Seguranças, que 
temos a certeza se somarão e for-
talecerão ainda mais a luta da nossa 
categoria. 

Serão 170 ASOs contratados em 
3 etapas: na primeira serão 58 novos 
companheiros e companheiras que 
já estão em treinamento; na segun-
da etapa, em julho, serão 60 e, por 
fim, mais 52 novos trabalhadores 
até agosto.

O SINDIMETRO deseja boas-vin-
das aos novos colegas, nos colocan-
do a inteira disposição dos compa-
nheiros e companheiras!

O próximo passo é avançar na 
luta pela contratação de trabalha-
dores efetivos na Manutenção e Bi-
lheterias. 

funcionários da noite no PSG, que fo-
ram prejudicados pela não realização da 
palestra. A estes, o SINDIMETRO pede 
desculpas e informa que a falha não 
partiu do Sindicato, que tomou todas 
as providencias necessárias para sua re-
alização. Lamentavelmente por falta de 
organização da Administração do Pátio 
São Gabriel, que não comunicou a área 
de Segurança da palestra, acabou por 

prejudicar os trabalhadores do turno 
da noite. Apesar deste infeliz aconteci-
mento, o resultado foi bastante positivo, 
com uma participação significativa de 
funcionários. 

Por fim, queremos deixar nossos 
agradecimentos especiais à GOMAK 
que prontamente atendeu ao pedido 
do SINDIMETRO de apoio na divulga-
ção do evento.

Nossas boas-vindas aos
novos trabalhadores da ASO!
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Depois de atingir direitos traba-
lhistas e previdenciários com as MPs 
664 e 665, em 9 de junho o governo 
federal apresentou à nação um paco-

Pacote de Concessão
ataca o patrimônio público

29 de maio: Uma paralisação
nacional rumo à greve geral 

A paralisação do dia 29 de maio 
foi uma resposta às pretensões do 
Congresso Nacional de aprovar a 
terceirização em todas as ativida-
des fins e contra as Medidas Provi-
sórias (MPs 664 e 665) que retira-
ram direitos dos trabalhadores. 

A categoria metroviária de BH 
ocupou um lugar central nessa luta 
e foi referência nacional junto com 
Recife e Porto Alegre onde também 
houve paralisação. Em São Bernar-
do do Campo (SP), 50 mil traba-
lhadores de montadoras depois de 
paralisarem o trabalho, desfilaram 
pelas ruas da cidade com cartazes 
contra o PL4330 e as MPs 664 e 
665. Em várias cidades e em todos 
os estados, setores do funcionalis-
mo público e da iniciativa privada 
também aderiram à paralisação.

Agora é preciso dar continuida-
de à luta para derrubar o projeto de 
terceirização que tramita no Senado 

te de concessão/privatização de 15 
rodovias, 5 ferrovias, 12 portos e 10 
aeroportos, para uma plateia repleta 
de empresários.

O plano pretende atrair um investi-
mento privado de 198,4 bilhões, sendo 
86,4 bilhões para ferrovias, 66,1 bilhões 
para rodovias, 37,4 bilhões para portos 
e 8,5 bilhões para aeroportos.

Em função da ausência das grandes 
empreiteiras atingidas pela “Operação 
Lava Jato”, é possível que os leilões de 
concessão sejam abertos para as mul-
tinacionais, desnacionalizando ainda 
mais o setor de infraestrutura do país.

É um Plano que faz parte da política 
de ajuste do Ministro Levy, que ataca o 
patrimônio público nacional, diminui a 
presença do Estado no controle da vida 
econômica do país, além de atingir di-
retamente os trabalhadores. Por isso, o 
Sindicato Nacional dos Aeroportuários 
(SINA-CUT) e a Federação Nacional dos 
Portuários (FNP-CUT) já alertaram suas 
categorias do significado dessa políti-
ca, o que deverá levar essas categorias 
a novos enfrentamentos com o gover-
no Dilma. 

e exigir que a presidente Dilma vete 
qualquer Lei que implique na flexibi-
lização das relações de trabalho. 
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Em 23 de junho foi realizada mais 
uma reunião da Mesa Local de Nego-
ciação entre o SINDIMETRO e represen-
tantes da STU/BH. Além de pendências 
da última Mesa realizada em fevereiro, 
também foram abordadas novas de-
mandas de interesse da categoria. Entre 
as questões discutidas, ressaltamos as 
seguintes:

• Instalação de equipamentos de ar-
-condicionado, purificadores e duchas 
higiênicas: a STU/BH apresentou uma 
planilha onde ficou demonstrado que 
a maior parte dos equipamentos já 
foram instalados. Como a instalação 
nos demais locais depende de projeto 
e disponibilidade orçamentária, será 
informado posteriormente as datas da 
sua conclusão.

• Falta de vestiários e sanitários 
na Estação Vilarinho/GOMOV: a STU/

Mesa Local de Negociação
BH informou que a solução para esse 
problema é a construção de um novo 
vestiário na Estação Vilarinho e uma 
nova sala da escala dos maquinistas 
na plataforma dessa estação. Para isso, 
dependerá de projeto da GEOBR e libe-
ração de verba orçamentária. O SINDI-
METRO entende que tal situação está 
relacionada diretamente às condições 
de trabalho. Por isso, pede que a STU 
fixe prazo para a solução deste proble-
ma, caso contrário irá solicitar fiscaliza-
ção do Ministério do Trabalho.

• Posicionamento oficial da STU/BH a 
respeito dos empregados que consegui-
ram o benefício da aposentaria especial: 
Os representantes da empresa ratifica-
ram o que já haviam informado ao Sindi-
cato por carta e que segundo orientação 
do jurídico da Superintendência de BH, 
todos os empegados que se encontram 

nessa situação, serão remanejados de 
suas funções com o consequente corte 
da periculosidade. O SINDIMETRO fez 
questão de registrar que discorda do 
posicionamento da empresa, por en-
tender que tal medida é desnecessária e 
inoportuna. Retira prematuramente os 
empregados produtivos de suas funções 
e causa prejuízo nas atividades das áreas, 
visto que vivemos uma escassez de pes-
soal na STU/BH.

A ata com o registro de toda reunião 
está disponibilizada no site do SINDIME-
TRO e cópias foram distribuídas nas áre-
as da empresa. Aqueles que ainda assim 
tiverem dificuldade em ter acesso a ela, 
podem entrar diretamente em contato 
com o Sindicato.

Ação de Incorporação
do Anuênio e VPNI

São ações ajuiza-
das pelo Sindicato e 
que estão em fase ini-
cial de tramitação, na 
primeira instância. O 

VPNI teve audiência de instrução e 
estamos aguardando a publicação 
da sentença. Já a Incorporação do 
Anuênio teve sentença favorável, 
mas ainda é passível de recurso.

Sendo assim, orientamos a 
categoria a aguardar as próximas 
movimentações dessas ações, 
que serão prontamente divulga-
das pelo Sindicato.

Campo Futebol
Interditado
Devido a problemas de ordem 

estrutural, o campo de futebol do 
PSG, encontra-se interditado. E 
como a solução destes problemas 
representarão gastos além dos pre-
vistos nas manutenções mensais, 
a diretoria do Sindicato, de forma 
responsável e transparente, neces-
sita avaliar seus custos financeiros.  

Em conjunto com algumas áre-
as do Pátio São Gabriel estamos 
tomando as providencias necessá-
rias para que o campo seja libera-
do o mais rápido possível. Até lá, 
contamos com a compreensão de 
todos!

SINDIMETRO comemorou seus 25 anos! 

No dia 26 de maio, logo após a As-
sembleia Geral que decretou a partici-
pação da categoria metroviária na pa-
ralisação nacional do dia 29 de maio, e 
na presença de companheiros e com-
panheiras da categoria e de convida-
dos parlamentares, amigos e amigas 
do SINDIMETRO, realizou-se a soleni-
dade de comemoração dos 25 anos de 
existência do Sindicato.

Aos que contribuíram na forma-
ção do SINDIMETRO, assim como aos 
membros da primeira diretoria, foi en-
tregue uma placa em homenagem às 
suas contribuições. Destacamos a co-
laboração do advogado, Dr. Élcio Reis, 
que foi muito importante no suporte 

jurídico à formação do Sindicato, as-
sim como a de companheiros da CUT e 
do Sindicato dos Bancários, que contri-
buíram política e financeiramente para 
a nossa existência.

Em relação à Mesa da Solenidade 
destacamos a presença do companhei-
ro Bartolomeu, fundador do SINDIME-
TRO e primeiro presidente que, emo-
cionado, falou das dificuldades, mas 
também do apoio que teve, para que 
25 anos mais tarde pudéssemos co-
memorar a existência de um sindicato 
com tantas histórias de luta!

Ao final da solenidade, os presen-
tes foram convidados a participar de 
um breve “comes e bebes”...


