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Dissídio Coletivo
ainda sem definição...

No dia 07 de novembro, diretores do 
SINDIMETRO estiveram no TST em Brasília 
e foram informados que, por razões inter-
nas ao Tribunal, houve atraso no encami-
nhamento processual do nosso Dissídio 

Coletivo. Por esse motivo, não há a possi-
bilidade de julgá-lo neste mês. No entan-
to, ainda há chances de entrar na pauta 
do TST em dezembro. 

Buscando fazer de tudo para garantir 

o julgamento do Dissídio ainda esse ano, 
o SINDIMETRO voltará novamente ao TST 
até o final deste mês. 

Manteremos a
categoria informada.

Campanha pela Anulação da Reforma Trabalhista
Em 10 de novembro, Dia Nacio-

nal de Mobilização e Paralisações, a 
CUT estará entregando no Congres-
so Nacional as assinaturas colhidas, 
nacionalmente, a favor do Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular (PLIP) 
pela ANULAÇÃO DA REFORMA 
TRABALHISTA. 

O SINDIMETRO, que participou 
ativamente da campanha, explican-
do para os trabalhadores da STU/BH 
e para a população - em coleta de 
assinatura na Estação Eldorado - o 
nefasto efeito dessa contrarreforma, 
arrecadou mais de 3 mil assinaturas, 

entregues para a CUT. Mas, a cam-
panha não acaba aqui.

Ato Público na Praça da Estação!
Em 10 de novembro, dia em 

que passa a vigorar a contrarrefor-
ma Trabalhista, os trabalhadores 
estarão nas ruas para demonstrar 
que vão lutar até o fim contra a re-
tirada de direitos!

Em Belo Horizonte, a concentração 
começa a partir das 9 horas, na Praça 
da Estação. O SINDIMETRO estará 
presente e conta com a participação 
da categoria!

Durante esse ano a STU/BH recebeu 
novos colegas de trabalho. Eles são fru-
to da nossa luta contra a terceirização 
na Manutenção, Estações e Segurança. 
Uma batalha por ora vencida! Agora é 
“arregaçar as mangas” e assegurar me-
lhorias nas condições salariais e de tra-
balho. E o Sindicato existe exatamente 

Nossas boas-vindas aos
novos colegas de trabalho!  

para isso. Para ser a expressão organi-
zada de trabalhadores de uma mesma 
categoria. Quanto mais forte for o sindi-
cato, maiores as chances de vitória!

Então novos e antigos colegas, ve-
nham para o SINDIMETRO. 

 Categoria de luta, Sindicato forte!
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Modernização dos antigos TUEs

Campanha de vacinação

O SINDIMETRO está acompanhan-
do o processo de modernização do sis-
tema de freios dos antigos TUEs, visto 
que foram detectados problemas na 
operação do trem, que pode afetar a 

O SINDIMETRO, junto com a Saúde 
Ocupacional da STU/BH, realizará uma 
campanha de vacinação contra a herpes 
Zostes e pneumonia. Serão 20 doses para 
a herpes Zostes e 60 para a pneumonia.

O SINDIMETRO cobrirá 50% do va-
lor dessas vacinas, com o objetivo de 
torna-la mais acessível aos interessados. 
Sendo assim, o preço a pagar será de R$ 
215,00 para a vacina contra herpes e R$ 
40,00 para a vacina contra pneumonia. 
Para tanto, é necessário observar as se-
guintes orientações:

 Elas serão fornecidas para pessoas 

com faixa etária igual ou superior a 50 
anos;

 Quem já tomou a vacina contra 
herpes, não precisa de nova dose.

 Já a da pneumonia, pode ser to-
mada como dose de reforço. 

Por fim, os interessados devem se 
dirigir à Saúde Ocupacional no ambula-
tório do PSG no dia 13 e no ambulatório 
do Prédio Sede no dia 14, ambos no ho-
rário de 9 às 11 horas, a fim de efetuar 
o pagamento da sua parte. A vacinação, 
no entanto, será realizada diretamente 
na Clínica mediante agendamento. 

saúde dos maquinistas. 
São problemas de ergonomia que só 

poderão ser solucionados após testes ava-
liados pelo médico da Saúde Ocupacional. 

Com o objetivo de agilizar essa ava-

liação, o SINDIMETRO forneceu parte do 
material necessário, buscando precisão 
nos testes. Os diretores do Sindicato na 
GOMOV irão acompanhar todos os proce-
dimentos.

Cesta Natalina
Na consulta realizada pelo SINDIMETRO sobre a 
preferência dos filiados entre CESTA NATALINA ou 
FESTÃO, ganhou a CESTA NATALINA. Portanto, até o 
final da primeira quinzena de dezembro, os filiados 
do Sindicato estarão recebendo suas cestas.  Em 
breve publicaremos os critérios para recebimento, 
locais e datas. Aguardem!

Processo contra CEMIG
O SINDIMETRO recebeu a visita 

da advogada, Dra. Débora, que nos 
explicou que a CEMIG vem cobran-
do indevidamente o ICMS sobre a 
conta de luz do consumidor e que 
podem chegar a acréscimos na or-
dem de 20 a 40%. 

A Dra. Débora está propondo 
Ações contra a CEMIG e coloca o seu 
escritório à disposição dos interessa-
dos. O empregado da CBTU que tiver 
interesse em ajuizar a Ação, deve en-
trar em contato diretamente com o 
seu escritório para agendamento de 
horário. É preciso levar comprovação 
de que é empregado da CBTU (cra-
chá, carteira de trabalho ou contra-
cheque) para ter o direito à cobrança 
de honorários diferenciada.

Anotem o telefone do escritório 
de advocacia da Dra. Débora: (31) 
3046-3667.

Ação Hora Suplementar
Os participantes do pro-

cesso de Hora Suplementar nº 
1835.2001.021.03.00.0 (1ª Turma), ori-
ginário do Escritório do Dr. Hezick e 
Dr. Kleber, estão recebendo em suas 
contas bancárias, valores residuais 
da Ação em questão. Portanto, assim 
que recebermos os comprovantes 
dos depósitos com o detalhamento 
dos valores pagos, o SINDIMETRO 
chamará cada um dos participantes 
para as devidas conferências de cál-
culos. Aguardem! 


