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A
pós o anúncio feito pelo 
governador Alckmin de que 
pretende privatizar a Linha 5, 
outra declaração mostra que 

nossa luta contra a privatização deve se 
intensifi car. 

No dia 19/8, o secretário dos 
Transportes Metropolitanos, Clodoaldo 
Pelissioni, afi rmou à Band News que 
até dezembro os trens das Linhas 2 e 5 
circularão sem os Operadores de Trem. 

A tentativa de retirada dos OTs faz 
parte do processo de privatização e é mais 
um duro golpe que o governo estadual 
quer nos impor. Precisamos responder 
ao governo, participando das atividades 
organizadas pelo Comitê em Defesa do 
Metrô Estatal.

No dia 1º/9, pela manhã, haverá 
a distribuição de uma Carta Aberta à 
População em várias estações do metrô e, 
a partir das 17h, será realizado um ato na 
estação Capão Redondo.  

O Comitê também está organizando 
uma Audiência Pública na Assembleia 
Legislativa e várias outras atividades 
contra a privatização. Participe!

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO!

O Comitê em Defesa do Metrô Estatal marcou, para 1º/9, às 17h, um ato na 
estação Capão Redondo contra a privatização. No mesmo dia, pela manhã, será 

distribuída uma Carta Aberta à População em várias estações do metrô

Todos ao ato de 1º/9 no Capão Redondo

Leia, na página 3, matérias sobre as denúncias de irregularidades
no Metrus e as eleições para os conselheiros do Instituto
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Fotos: Sindicato dos Metroviários SP

Setoriais em EPB, Linha 2, OT´s da Linha 5 e PCR

Acima, reunião que formou o Comitê em Defesa do Metrô Estatal. Abaixo, setoriais em PCR, PIT e PAT



No dia 16 
de agosto, a 
velha direita, 
organizada 
pelo PSDB, 

realizou uma manifestação em 
todo o país contra a corrupção 
e pedindo o impeachment de 
Dilma. Tanto Alckmin, como 
Aécio e todo o PSDB não têm 
moral para falar em corrupção. 
O cartel do Propinoduto Tucano 
em São Paulo, a construção do 
aeroporto na fazenda de família 
de Aécio, na cidade de Cláudio, 
em MG, e o envolvimento 
de políticos desse partido na 
operação Lava Jato demonstram 
essa imoralidade. Sem contar o 
caráter reacionário e fascista dos 
manifestantes que ocuparam 
as ruas. Por isso, corretamente 
nosso Sindicato não participou 
dessa manifestação.

No dia 20 outra 
manifestação foi realizada, 
organizada pelas centrais 
sindicais governistas na 
tentativa de defender o governo 

Dilma (PT/PMDB) que 
também está caracterizado 
como governo de direita no 
país, e pior, governo que vem 
atacando sistematicamente 
a classe trabalhadora com 
ajustes e retiradas de direitos, 
além de estar afundado na 
lama da corrupção. Tanto 
que na operação Lava Jato 
vários políticos do próprio 
PT, do PMDB e de toda base 
aliada estão envolvidos. Por 
isso, o Sindicato também não 
participou desse ato.

Fazemos uma crítica à 
esquerda combativa, como 
algumas organizações da 
classe trabalhadora (partidos, 
sindicatos e movimentos 
sociais), de que foi um erro 
participar do ato do dia 20 com 
a alegação de que estava levando 
a pauta dos trabalhadores e 
contra os ajustes. Quem está 
aplicando os ajustes e atacando 
os trabalhadores é exatamente 
o governo Dilma e seus aliados, 
em conjunto com o Congresso 

Nacional comandado por 
Eduardo Cunha e Renan 
Calheiros.

Para nós é fundamental 
construir um campo 
alternativo à velha direita 
(PSDB, oposição ao governo 
federal) e à nova direita 
(governo Dilma – PT/PMDB). 
Nesse sentido, no dia 19 de 
agosto aconteceu uma reunião 
no Sindicato dos Metroviários 
com todos os setores que 
querem derrotar os ajustes que 
imputam aos trabalhadores o 
pagamento da crise econômica 
e política que atravessa o país. 

Uma nova plenária foi 
agendada para o dia 27 de 
agosto, às 18h30, no Sindicato 
dos Metroviários, para discutir 
a construção de um grande 
ato público como alternativa 
para a classe trabalhadora 
contra os ajustes e ataques aos 
trabalhadores.

Diretoria do Sindicato dos 
Metroviários

Lava Jato: PF diz 
que sigla GA é 
Geraldo Alckmin 
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Porque não participamos 
dos atos dos dias 16 e 20

Calendário das Setoriais Agosto/2015

Um relatório da Polícia 
Federal (PF) baseado 

em mensagens extraídas 
do celular de Marcelo 
Odebrecht revela o grande 
número de políticos com 
os quais o empreiteiro 
tinha contato. O celular 
apreendido na 14ª fase da 
Lava Jato traz a sigla GA, 
que segundo a PF, é uma 
referência ao governador 
Geraldo Alckmin. 

Além de GA, o maior 
empreiteiro do país, que 
está preso, utilizava siglas 
como JS (José Serra), 
MT (Michel Temer, 
vice-presidente), GM 
(Guido Mantega, ex-
ministro da Fazenda) e 
Ecunha (Eduardo Cunha, 
presidente da Câmara dos 
Deputados).

O relatório da Lava Jato 
revela que há registros 
na agenda do celular de 
encontros com Alckmin, 
em outubro de 2014, e com 
Temer em 21 novembro 
do ano passado. O 
detalhamento do encontro 
com o vice-presidente 
aparece coberto por uma 
tarja preta no relatório. 

Há também referência 
direta ao ex-presidente 
Lula e a outros apelidos 
como “Dida”, para se 
referir a Aldemir Bendine, 
presidente da Petrobrás, 
e “Beto”, em referência 
ao secretário nacional 
de Justiça Beto Ferreira 
Martins.  

Odebrecht mantinha, 
portanto, contatos com 
políticos da base do 
governo e da oposição. Isso 
mostra o quanto a Lava 
Jato pode avançar em suas 
investigações. E como a 
corrupção está incrustada 
no aparelho do Estado. 

Quanto ao GA, é 
simplesmente inacreditável 
que um político como ele, 
envolvido no Propinoduto 
Tucano e na Lava Jato, 
que administra mal e 
porcamente o Estado de 
São Paulo - é só verifi car 
a falta de água que castiga 
a população – não sofra 
represálias da Justiça. 

José Dirceu está 
preso. Para não fi car 
sozinho na cadeia, 
merecia a companhia 
de vários políticos do 
corrupto PSDB. GA, JS, 
entre outros, continuam 
impunes e soltos. Até 
quando?

Os trabalhadores da 
General Motors de São José 
dos Campos estão em greve 
desde o dia 10/8, contra 
800 demissões. Os cinco 
mil metalúrgicos estão 
paralisados para pressionar 
a empresa a rever os cortes. 
Nenhum carro ou motor foi 
produzido desde o início da 
greve. 

Desde o dia 17/8, os 
metalúrgicos da Volks de 
Taubaté também estão 
parados. A paralisação é 
um protesto após alguns 
funcionários receberam 
cartas de demissões. Cerca 
de cem trabalhadores foram 
dispensados. 

A fábrica de São 
Bernardo do Campo da 

Mercedes-Benz também 
anunciou que vai demitir. 
A empresa afi rmou que, a 
partir do dia 1º/9, inciará o 
processo de demissões de 
cerca de 2.000 trabalhadores. 

Manifestamos nosso 
total apoio aos metalúrgicos 
que estão em greve e 

nossa solidariedade aos 
trabalhadores da Mercedes. 
As montadoras receberam 
inúmeros incentivos do 
governo federal mas tratam 
seus trabalhadores como 
números, não levando em 
conta que são pais e mães de 
família.  

Apoio às greves da GM e Volks

Fique atento para o calendário de setoriais e participe!

Tamo Junto Coleções
Cédulas, moedas,  Ping Pong Futebol Cards, 
calendário de bolso e outros colecionáveis. 
Tratar com Ricardo Duclos, 96895-6026.

Cachorros Maltex
Vende-se um casal, de 3 meses, com pedrigree, 
já vacinado. Fêmea: R$ 1.200,00. Macho: R$ 
800,00. Tratar com Deodato (ex CIM ), fone: 
99834-6602/ 2236-4048. 

Manga Rosa Bar
Música ao vivo.  Av. Jacu-Pêssego, 5300. Próxi-
mo a estação Dom Bosco (CPTM/Zona Leste). 
Aberto de quarta a domingo, das 17h às 2h. 
Estacionamento. 

Apartamento
Vendo apartamento. Deseo Tatuapé. Um e 
dois dormitórios.  Uma vaga de garagem. Um 
empreendimento que traduz a exclusividade 
do Bairro Tatuapé. O Deseo conta com uma 
completa infraestrutura: espaço gourmet, 
fi tness, piscina adulto, sala de massagem, 
salão de jogos adulto, sauna seca, churras-
queiras, salão de festas. Ideal para quem 
busca tranquilidade e bem estar. Praça Barão 
de Itaqui,733 (próximo as estações Tatuapé 
e Carrão do Metrô). Tratar com Argenti, fone: 
98305-8306/9573-72360.

Apartamento
Vendo um apartamento na Vila Monumento. 
Dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. 
Armários embutidos nos quartos e cozinha. 
Uma vaga na garagem. R$ 395 mil. Tratar 
com Gilberto, fone : 2061-6283 / 2769-1683 
/ 99681-4850.

Sobrado
Aluga-se no condomínio São José, Guaianases. 
Dois quartos, sala de estar e jantar, cozinha, 
banheiro, quintal  e uma vaga para auto. Con-
domínio fechado. Aceito 2 meses de depósito. 
Rua Santana do Rio Preto, nº174,  casa 14. R$ 
1.250,00 (já incluido o condomínio). Tratar 
com Deodato, fone: 99834-6602.

Imóveis/Consórcio
Chegou: Plano Hora Certa Imóveis Rodobens. 
Prazo de 120 meses, conta com o benefício 
exclusivo Hora Certa: O imóvel antes da con-
templação. Se seu plano não for contemplado 
em 12 meses, o Banco Rodobens liberará o 
crédito, até a sua contemplação. Veja como 
funciona: ligue para Cida Rodobens, fone: 
2865-3706 ou Watsapp 97958-2041 (Tim).

Excelente oportunidade! 
Apartamento Duetto São Caetano.  Ao lado da 
estação CPTM de São Caetano Sul. Uma Torre 
(Melodia),  quatro apartamentos por andar, 12º 
andar, 70 m², sala com 2 ambientes, cozinha, 
área de serviço, banheiro, 2 dormitórios (1 
suíte), terraço gourmet, vaga de garagem 
coberta.  Área de lazer completa.  Entrega: 
agosto/2016. Entrada: R$ 75mil + transferência 
de dívida (12 x R$ 880,00). Financiamento 
na entrega das chaves (ago/2016). Maiores 
informações com Camila, fone:  99733-3082 
ou camila_lope.s@hotmail.com

Mel
Vendo mel puro, mel composto, própolis, 
geléia real, pólen e produtos apícolas em geral. 
Tratar com José Costa em VGO, esc. A e pelo 
fone:  2964-9563, 97370-5644, 99419-3293 e (15) 
3373-7580. E-mail: beneditonunes@uol.com.br 
/ josebncosta@gmail.com/jbnunes@metrosp.
com.br. Acesse: www.apinunesagroapis.6te.net

Decoração infantil: Flor do sol
Venha fazer seu aniversário mais feliz com 
a gente.Vários temas infantis para você 
escolher. Facebook.com/flordosolfestain-
fantil. Tratar com Ariane no fone: 98295-7526 
(Whatsapp) ou 2205-1271/271.

Imóvel ou Veículos sem juros
Excelente oportunidade, adquira seu imóvel, 
veículo novo ou usado, serviços sem taxa de 
juros e sem burocracia. Parcelas que cabem 
no seu bolso. Tratar com Felipe Caio, fone: 
98852-9052.

Casa de repouso Vila Alegre
A casa de repouso Vila Alegre proporciona 
conforto, carinho, e atendimento 24 horas. 
Contato pelos fones: 96742-5094/2557-
9079/96742-5093.

Eletricista
Serviços de instalação e  manutenção predial e 
residencial. Garanta a segurança de sua família 
e do seu patrimônio. Tratar com Reinaldo 
Gomes, fone: 2043-5531/95638-0071.

Tricô a máquina
Fazemos tricô a máquina em geral e da-
mos aula. Tratar com Susi, fone: 2642-3945 
(res.)/96430-8485 (Tim).

 24/8 (segunda-feira)
 8h ...........Base PPQ-Fazendinha + TUC e TRD
 8h ...........Canteiro de Obras GE4 (Rua Oscar 

Freire, 1.237)
 10h45 .....Edifício Conde Prates
 23h .........Base LUZ + Fazendinha/TUC/TRD

 25/8 (terça-feira)
 8h............Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + 

SAU e VGO
 10h45 .....Georges Loeb (Quitanda)
 14h30 .....Base PSO (LUM + IMG)
 23h30 .....Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + 

SAU e VGO

 26/8 (quarta-feira)
 8h............Monotrilho – Estação Oratório (ORT)  

- L15 - Prata
 10h45 .....Edifício Grande São Paulo
 14h30 .....Base VBE

 27/8 (quinta-feira)
 8h ...........Canteiro de Obras GEO 
 (Rua Vergueiro, 2.850)
 23h .........Base YGC

 28/8 (sexta-feira)
 8h ...........Canteiro  GEM (Rua Cavur, 127 –   
Vila Prudente)

Foto: Sindmetalsjc

Funcionários da GM votam  greve, devido às demissões
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Justiça recebe denúncia e 
investiga diretores do Metrus

A juíza Fabiana Rodrigues, da 
10ª Vara Federal Criminal 
em São Paulo, pediu a 

quebra do sigilo bancário dos 
envolvidos. Segundo Fabiana, “o 
pedido de quebra de sigilo deve ser 
deferido, pois há lastro probatório 
para recebimento da denúncia”, 
afi rma o registro do processo.

As denúncias do MPF estão 
baseadas na apuração de “operações 
malsucedidas”, ocorridas entre os 
anos de 1998 e 2009, que despejaram 
milhões dos cofres do Metrus em 
investimentos que faliram para o 
Banco Banif.

O Sindicato acionou a PREVIC 
(órgão regulador das entidades 
previdenciárias) pedindo a abertura 
do relatório de fi scalização do 
Instituto Metrus, porém a solicitação 
não foi atendida. Além disso, a 
presidência do Metrus emitiu carta 
no dia 19/8 informando que a 
diretoria deve passar por “renovação”.

Esperamos que os órgãos de 
fi scalização e investigação atuem 
com fi rmeza para a devida punição 
dos responsáveis pelos prejuízos aos 
trabalhadores e aposentados.  

Irregularidades no Metrus

A Justiça Federal recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público Federal 
(MPF) contra oito pessoas por irregularidades que resultaram no prejuízo de 
R$ 137 milhões ao Metrus. Os principais envolvidos são os dirigentes Fabio 
Mazzeo e Valter Renato Gregori, além do banco português Banif

Participe das eleições 
para o Conselho do Metrus

 Fique atento! Eleições: dias 21/9 a 5/10, representantes dos 
Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Gestão do Metrus Saúde. 
A votação será online. Participe!

Entre os dias 21/9 e 5/10 
vão acontecer as eleições para 
a próxima gestão do Conselho 
Deliberativo, Fiscal e de Gestão do 
Metrus Saúde. A votação vai ocorrer 
por meio da internet, através do site 
do Metrus. Reforçamos o convite à 
categoria para votar. Nas datas da 
eleição o Sindicato disponibilizará 

computadores na entidade para a 
votação.

Estão na disputa para as vagas 
diversos companheiros da categoria. 
Estes espaços são importantes para 
a fi scalização e acompanhamento 
das atividades promovidas pelo 
Metrus. 

Participe!

Um abaixo-assinado, com 
mais de 300 assinaturas, so-
licitando credenciamento 
do médico-cirurgião vas-
cular Doutor Amir Nasser 
Filho, foi encaminhado ao 
Metrus. O Instituto solici-
tou vários documentos ao médico, mas 
até agora não efetuou o credenciamento. 
Solicitamos o credenciamento do médico 
o mais rápido possível. 

Abaixo-assinado para 
credenciamento médico
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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 
Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves 
sobre Trilhos no Estado de São Paulo. R. Serra do Japi, 31 – 

Tatuapé - CEP 03309-000 - Fone: 2095-3600 - Fax: 2098-3233. Subsede: Rua Cerqueira 
César, 480, Santo Amaro. Atendimento: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h, (fecha das 12h 
às 13h), fone: 7467-3841. Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br Presidente: 
Altino de Melo Prazeres Júnior. Diretor Responsável: Tiago Marcelino Pereira. Redação e 
Revisão: Rogério Malaquias e Paulo Iannone. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Fígaro. 
Fo tolito e Impressão: RD Gráfica. Tiragem: 6 mil exemplares. 

Conselho Administrativo do Metrô

Linha 4
Representação: Sindicato 

vai recorrer ao TST

Eleição da Cipa

No dia 18/8 o Tribunal Regional do 
Trabalho, em segunda instância, negou o 
pedido de nosso Sindicato para representar 
os trabalhadores da Linha 4-Amarela do 
metrô. O Sindicato vai recorrer da decisão 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho 
(TST).

Os funcionários da Linha 4 são 
metroviários e merecem ter um Sindicato 
à altura de sua importância. Atualmente, 
eles são representados ofi cialmente por 
uma entidade fantasma. Além da batalha 
jurídica, o Sindicato vai realizar uma 
campanha para poder representar os 
companheiros da Linha 4.  

Intrajornada
Audiência foi adiada para janeiro

O tema intrajornada foi 
discutido entre Sindicato 
e empresa em reunião 

realizada no dia 18/8. O Metrô 
apresentou algumas propostas, que 
serão apreciadas pela categoria. 
No dia seguinte ocorreu uma 
reunião com o Ministério Público 
do Trabalho, onde Sindicato e 
empresa pediram o adiamento da 
audiência marcada para o dia 20/8.

A audiência foi remarcada 
para janeiro de 2016. Portanto, 
até o começo do próximo ano, 
nada muda nas escalas. Durante 
o próximo período vamos 
continuar negociando com a 
empresa, buscando avançar nossa 
proposta de jornada de oito horas 
e diminuição de horas extras.

Foto: Herculano Falcão/Sindicato

Frota K bomba!
Na semana passada, várias ocorrências 
causaram transtornos no sistema. O 
Sindicato já denuncia há muito tempo 
os problemas dessa Frota K (trens refor-
mados pelo Propinoduto). Vamos tomar 
medidas denunciando a canibalização 
que existe atualmente com esses trens, 
colocando em risco tanto a população 
como os metroviários.  

Delegado Sindical
As inscrições para concorrer à vaga de 
Delegado Sindical foram prorrogadas 
até 11/9. Inscreva-se através do e-mail 
delegadosindical@metroviarios-sp.org.br 
ou pessoalmente, na secretaria-geral do 
Sindicato. A inscrição por e-mail deve ser 
confirmada pelo telefone 2095-3608.  

Seminário sobre Segurança
Em decorrência da Campanha Contra a 
Privatização, o Seminário sobre Segu-
rança foi adiado. Uma nova data será 
definida e comunicada à categoria.

Açoforte
Na Açoforte, empresa que presta serviço 
de segurança para o Metrô, o funcionário 
que é afastado por doença quando volta 
com o atestado médico é obrigado a 
“pagar um castigo”. É deslocado para um 
local distante de sua casa, por exemplo. 
Chega de assédio! 

Mídias Sociais do Sindicato
Acesse o site do Sindicato (www.metroviarios.
org.br), curta nossa página no Facebook (/
sindicatodosmetroviariosdesaopaulo) e 
baixe o aplicativo para celular por meio 
do Play Store procurando por Sindicato 
dos Metroviários. Nosso twitter é /
Metroviarios_SP. 

Truco em Trio
O Campeonato de Truco em Trio será 
realizado em 10/10. As inscrições podem 
ser feitas na Secretaria de Esportes do 
Sindicato com pelo menos um metro-
viário ou dependente no trio. A taxa é 
de R$ 30. 

Karaokê na Lanchonete
Todas as sextas, a partir das 18h, na 
lanchonete do Sindicato, rola karaokê. 
Venha mostrar seus dotes musicais! 
Apareça!

Futebol de Campo
Uma reunião será realizada no dia 5/9 (sá-
bado), às 10h, no Sindicato, para discutir a 
organização do Campeonato de Futebol 
de Campo. 

Troca casada
Funcionária  Andréa Rosa, OTM1, da 
estação REP, turno tarde, semanal, 
deseja troca para o trecho leste também 
para o turno tarde. Telefone 98688-6078 
ou ramal 36222. 

O deputado estadual 
Raul Marcelo (PSOL) 
protocolou um Projeto de 
Lei na Assembleia Legislativa 
sobre a participação dos 
trabalhadores do Metrô no 
Conselho de Administração 
da empresa. 

O parlamentar enviou 
ofício sobre o assunto para 
a empresa, que afirmou 
não haver problema com 
a eleição. O Sindicato está 
em contato com o Metrô 
para organizar o processo 
eleitoral.  

Em reunião entre o 
Sindicato e a empresa 
ocorrida na última semana, 

foi assinado o Acordo da 
Cipa. 

A empresa divulgará 
nesta semana o 

cronograma do processo 
eleitoral. Fique atento, inscreva-se, 
pois é fundamental a participação dos 
trabalhadores na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes. 

Nossa Cipa historicamente é combativa 
no que diz respeito à organização no local 
de trabalho, na prevenção de acidentes, 
melhores condições de saúde do 
trabalhador. 

Logo após a abertura do processo 
eleitoral, o Sindicato disponibilizará 100 
folhas para a campanha de cada candidato. 
Traga a sua arte pronta. 

Inscreva-se. Vamos eleger 
companheiras e companheiros combativos 
para fortalecer esse instrumento.


