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Ano difícil, pausa merecida...
Estamos no final de 2017. Ano difícil, 

com muitos ataques ao conjunto dos 
direitos dos trabalhadores. Congela-
mento dos gastos públicos por 20 Anos, 
reforma Trabalhista, terceirização irres-
trita... foi o cardápio do ano! 

No cardápio também constava a 
reforma da Previdência, mas esse prato 
amargo o governo Temer prometeu, 
mas não conseguiu entregar aos ban-
queiros... E contou muito a resistência 
que a classe trabalhadora brasileira de-
monstrou principalmente quando re-
alizou - em 28 de abril - a maior GREVE 
GERAL de toda a sua história! 

Resistência que também se expres-
sou em nossa campanha salarial. A 
CBTU enrolou o quanto pôde nas nego-
ciações, apresentaram 0% de aumento 
e, se dependesse do Ministério do Pla-
nejamento, sequer teríamos garantido 
as cláusulas sociais com todos os be-
nefícios que compõem o nosso Acordo 

Coletivo... Se terminaram por aceitar 
homologar as cláusulas sociais no TST, 
é porque sabiam que não nos restaria 
nenhum motivo para não realizar um 
grande movimento grevista.

E no meio de tantos ataques, a nos-
sa categoria teve uma grande vitória, 
que foi a contratação de cerca de 700 
novos colegas, fruto da nossa luta con-
tra a terceirização.

Então, companheiros e companhei-
ras, depois de um ano difícil... vamos dar 
uma breve pausa nas nossas preocupa-
ções. Serão uns poucos dias para recu-
perar o fôlego e voltar à luta por novos 
e velhos direitos. Agora, festejaremos 
com nossas famílias e amigos o Natal e 
a entrada em 2018. Afinal, nós merece-
mos um pouco de alegria e o aconche-
go de pessoas queridas!!

Boas festas à família
metroferroviária!

SINDIMETRO discute com a
população a reforma da Previdência

Em 05 de dezembro, como par-
te da luta contra a Reforma da Pre-
vidência, o SINDIMETRO organizou 
o “Café nos Trilhos” nas Estações 
Eldorado e Vilarinho para oferecer 
um cafezinho com biscoitos aos 
usuários e aproveitar para esclare-
cer a população sobre os prejuízos 
que a reforma trará para a nossa 
aposentadoria. 

A participação do usuário foi 
muito positiva e o material distri-
buído pelo Sindicato bem aceito. 
Essa é uma atividade que certa-
mente voltaremos a realizar no 
próximo ano!

Cesta Natalina 

Encerrada a entrega das cestas nas 
áreas, o filiado que ainda não pode 
retirá-la, deve se dirigir à sede do Sin-
dicato (Rua Tabaiares, 41, Floresta), 
nos dias úteis, das 9 às 17horas, até o 
dia 02 de janeiro de 2018. 

Insistimos na importância de reti-
rarem as cestas até o início de janeiro, 
em função da existência de produtos 
perecíveis, que não podem ficar acondi-
cionados muito tempo em local sem a 
devida refrigeração. 

Fo
to

: P
ed

ro
 H

om
em

Fo
to

: P
ed

ro
 H

om
em



INTEGRANDO    •   DEZEMBRO 2017    •      PÁGINA 2

E como andam as
condições de trabalho? 

As condições de trabalho na STU/
BH vão de mal a pior... Faltam equipa-
mentos de proteção individual nos Pá-
tios São Gabriel e Eldorado, e situações 
de trabalho em condições de risco es-
tão sendo fiscalizadas pelo Ministério 
do Trabalho. Mas os problemas não se 
restringem aos Pátios. Nas Bilheterias, 
nossos colegas trabalham em cadeiras 
quebradas, sem encosto e com os mó-
dulos/gaveteiros inadequados para o 
exercício da atividade.

A CIPA, que tem conhecimento de 
todos problemas que afetam as con-
dições de trabalho, está tomando as 
devidas providências. O SINDIMETRO, 
por sua vez, já acionou a Secretaria 
Regional do Ministério do Trabalho e 
solicitará ações imediatas da STU/BH 
no sentido de resolver com urgência 

essas situações que ferem as con-
dições mínimas de trabalho para o 
exercício da função dos empregados.

O governo Temer resolveu em 
um só ano acabar com conquistas 
da classe trabalhadora brasileira 
de quase um século! Os serviços 
públicos, que já eram bastante de-
ficitários, caminham para comple-
ta destruição. Se nada mudar neste 
país, serão 20 anos de congela-
mento das já parcas verbas para 
saúde, educação, saneamento bá-
sico, entre outros. Direitos traba-
lhistas inscritos da CLT depois de 
muita luta de gerações passadas 
foram retirados em um estalar de 
dedos.

As empresas estatais, patrimô-
nio público do povo brasileiro, 
também estão na mira com a pro-
messa de Temer de “liquidar a fatu-
ra” em 2018. O pré-sal, por exem-
plo, já foi entregue para empresas 
multinacionais como Shell, Texaco 
e outras...

Diante dessa situação, é forço-
so perguntar: como é possível que 
um governo que tem apenas 3% 
de aprovação pode fazer tantos es-
tragos ao país em um único ano? 
E a resposta está na composição 
do Congresso Nacional. Os depu-
tados, em sua maioria, são em-
presários dos setores da saúde, da 
educação, do agronegócio, gran-
des acionistas de multinacionais e 
bancos privados, etc... Poucos são 
os que representam os trabalhado-
res.

Mas, 2018 é ano de eleições e 
nós, trabalhadores, precisamos ter 
mais atenção aos candidatos que 
escolhemos como nossos repre-
sentantes. Será preciso colocar no 
Congresso Nacional e no Senado 
– para não falar na presidência – 
pessoas que representem nossos 
interesses; que digam com todas 
as letras que vão desfazer todo o 
malfeito do governo Temer; que se 
comprometam com a defesa dos 
direitos dos trabalhadores. 

Para começar a “virar esse jogo” 
vamos precisar mudar a cara do 
Congresso Nacional! 

2017: ano de ataque aos serviços
públicos e aos direitos dos trabalhadores

DOAÇÕES DE LIVROS
Durante o mês de janeiro, o SINDIMETRO estará reco-

lhendo livros que possam ser doados. Vamos entregá-los 
à biblioteca que está sendo formada em homenagem ao 
nosso companheiro, Martinho, falecido em um acidente 
de trem, em novembro de 2010. Portanto, o SINDIMETRO 
pede a contribuição da categoria na doação de livros de 
qualquer tipo (romances, poesias, livros didáticos, etc).

Para nós, metroviários, é muito importante manter 
viva a memória daqueles que estiveram presentes em 
nossas lutas e o companheiro Martinho foi um deles! Por 
favor, colaborem!


