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O Seminário da Campanha Salarial, realizado no dia 9/4, defi niu a Pauta Complementar, 
que foi protocolada. Neste ano a briga vai ser grande. O Metrô já demonstrou que quer 
atacar direitos e está avançando em seu projeto de privatização. Nossa luta é por melhores 
condições de trabalho e pelo metrô estatal

Campanha Salarial
Seminário prepara 
a luta da categoria

Vamos precisar de união e 
determinação da categoria. 

Para privatizar o metrô, Alck-
min não está medindo esforços. 
Está destruindo as condições 
de trabalho e quer acabar com 
nossos direitos trabalhistas.

Participe de todas ativida-
des convocadas pelo Sindicato, 

use os adesivos nos dias 18, 19, 
25 e 26 de abril e fi que atento a 
todos os materiais da Campa-
nha Salarial 2016. Precisamos 
demonstrar nossa disposição 
de lutar por melhores salários e 
condições de trabalho e barrar 
o processo de privatização da 
empresa. 

Nossas principais 
reivindicações
 Reajuste: 9,92% + 6,59% de produtividade.

 VR de 34,33 e VA de R$ 487,27.

 PR igualitária.

 Contratação de funcionários e 36h para todos!

 Periculosidade para OTM1 e GLG.

 Participação dos ASs no concurso interno da GOP.

 Plano de carreira da GMT, GOP e ADM: pagamento 
dos steps, progressão salarial, equiparação 
salarial e retroativos!

 Não à privatização, PPPs e terceirização - Recarga 
do Bilhete Único pelos Metroviários.

 Fim da corrupção e do sucateamento: Afastamento 
imediato de todos os envolvidos em casos de 
corrupção, fi m dos cargos comissionados que 
consomem mais de R$ 20 milhões da folha e 
dos erros de gestão como a compra do CBTC, 
canibalização dos trens, Sistema SAP e 26 trens 
que estão parados há 4 anos.

dos steps, progressão salarial, equiparação 
salarial e retroativos!

 Não à privatização, PPPs e terceirização - Recarga 
do Bilhete Único pelos Metroviários.

 Fim da corrupção e do sucateamento: Afastamento 
imediato de todos os envolvidos em casos de 
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Nenhum direito a menos!
Não vamos deixar Alckmin entregar 

o metrô para empresas corruptas 
investigadas pela Lava-Jato!

Liminar determina pagamentos nos dias 15 e 30
No dia 8/4, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) concedeu liminar, solicitada pelo Sindicato, 

contra a mudança das datas de pagamento impostas pelo Metrô. O TRT determinou a manutenção 
dos pagamentos nos dias 15 e 30. A empresa recorreu, mas a liminar está valendo. 
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Fique por dentro

Cotidiano

Sem luta, Alckmin privatizará a Linha 5!

Opinião

Precisamos defender nossos interesses: lutar 
contra o PT e o bloco de oposição da direita!  
Por uma saída dos trabalhadores!   

Cultura

Estúdio musical terá melhorias

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Em julho de 2015, o governo 
Alckmin elaborou um decreto que 
criou procedimentos para privati-
zar diversas empresas públicas. 
No dia seguinte (21/7), o governa-
dor anunciou a privatização das 
Linhas 5-Lilás e 17-Ouro (monotri-
lho). Em agosto, Alckmin estabele-
ceu alguns prazos. Veja: 

l Novembro de 2015: empresas 
interessadas. Cumprido (Seis 
empresas, entre elas a CCR);

l Dezembro de 2015: estudos ini-
ciais sobre o projeto. Cumprido.

l Fevereiro de 2016: término do 
prazo para esclarecimentos 
para a elaboração de estudos 
completos. Cumprido.

l Março de 2016: estudos técni-
cos completos sobre os projetos 
de privatização da Linha 5. Adia-
do para 26/4.

l Agosto de 2016: elaboração de 
edital. Prazo mantido.

l Setembro de 2016: Concorrên-
cia. Prazo mantido.

Ou seja, o governo Alckmin 
está conseguindo manter o ritmo 

acelerado do processo privatiza-
ção. E é preciso lutar para bar-
rar esse projeto. No dia 26/4, por 
exemplo, é preciso usar o adesivo 
contra a entrega da Linha-5. Sem 
resistência, nossos empregos es-
tão ameaçados!

Diante de toda 
crise política, 
econômica e so-
cial que foi ins-
taurada no país 
pelos governos 
e a burguesia, os 
trabalhadores 
assistem perple 

xos este show de horrores, que 
entre suas atrações principais 
estão manobras políticas, acor-
dões, traições, golpes institucio-
nais e grandes ataques aos nos-
sos direitos. 

Temos o PT que se alia às ca-
madas mais espúrias da burguesia 
para não deixar o poder e imple-
mentar o ajuste fiscal. Em contra 
partida, observamos uma direita 
sedenta por esse mesmo poder, que 
utiliza todas as suas cartas e insti-
tuições para levar a cabo o mesmo 
plano. 

E neste contexto, os trabalha-
dores seguem sendo atacados com 
privatizações, demissões, precari-
zação do trabalho, cortes nos pro-
gramas sociais, habitacionais, na 
educação, saúde…

No Rio de Janeiro, milhares 
de servidores estão, neste momen-
to, lutando contra o governo que 
corta salários e pensões. Estudan-
tes ocupam escolas, na defesa de 
uma educação de qualidade, assim 
como fizeram os secundaristas de 
São Paulo e Goiânia. 

Aqui, o metrô está sendo fatia-
do e entregue à iniciativa privada. 
O nosso trabalho sendo precari-
zado e nossos direitos, que foram 
conquistados com muita luta, reti-
rados pelo governo Alckmin. 

Os trabalhadores devem re-
agir através das lutas, mobiliza-
ções, greves e ocupações, contra 

todos os ataques de hoje e os que 
virão. Devemos defender os nossos 
interesses e as nossas conquistas. 

Devemos nos colocar contra 
um impeachment orquestrado 
pela burguesia e pela direita rea-
cionária, para impor seus interes-
ses à nossa classe. Dilma-Lula e o 
PT não merecem a nossa defesa, 
pois se aliaram aos nossos inimi-
gos e avançam a cada dia num ca-
minho oposto ao nosso. 

A hora é de construir uma ter-
ceira via, uma alternativa de es-
querda que represente o povo tra-
balhador! 

Se a realidade tem comprimin-
do as nossas esperanças, é hora de 
romper a barreira do possível! 

Raquel Amorim é diretora de 
base do Sindicato

A Comissão de Cultura 
e Lazer do Sindicato reu-
niu-se em 13/4 e definiu 
que serão realizadas algu-
mas melhorias estruturais 
no estúdio do Sindicato. 
Decidiu também que serão 
realizados alguns eventos 
no Sindicato com o intuito 
de arrecadar fundos para 
compra de equipamentos 
musicais. O primeiro será 
uma bateria. 

Os eventos, chama-
dos de Rock nos Trilhos, 

serão realizados nos dias 
7/5, 11/6 e 16/7, sempre 
a partir das 16h, com uma 
contribuição solidária de 
R$ 10 (não é obrigatória). 
A Lanchonete do Sindicato, 
comandada pelo Toninho, 
também contribuirá para 
a arrecadação. 

Todas as atividades 
em prol do estúdio, que 
será de uso coletivo dos 
metroviários, serão am-
plamente divulgadas para 
a categoria. 

Sindicalize-se!
Estamos em Campanha Salarial e na 
luta contra a privatização. Vamos pre-
cisar da categoria unida para enfrentar 
essas batalhas. Se você ainda não é sin-
dicalizado, filie-se ao Sindicato. Forta-
leça a organização da categoria!

PR 2016
O Metrô está sinalizando que as me-
tas para a PR 2016, que será paga em 
2017, serão ainda piores. Não podemos 
permitir mais esse ataque da empresa. 
Participe das atividades da Campanha 
Salarial 2016. 

Repercussão
Os trens canibalizados e o calote de R$ 
66 milhões do governo Alckmin no Me-
trô finalmente tiveram repercussão na 
imprensa. Vários jornais e sites mostra-
ram o quanto Alckmin está sucateando 
a empresa com o intuito de entregá-la 
aos grandes empresários. O Sindicato 
continuará denunciando todas as atro-
cidades que o senhor Alckmin comete 
contra o Metrô.   

Novo App do Sindicato
O Sindicato disponibilizou nova versão 
de seu aplicativo. Nele é possível acom-
panhar todas as notícias do nosso site, 
compartilhar nas redes sociais e rece-
ber mensagens das reuniões, assem-
bleias e muito mais. Acesso a sindica-
lização, aos Acordos Coletivos e outras 
funções. Fique atento às atualizações.

043
Ninguém é obrigado a aceitar fazer 
banco de horas. Se a supervisão dizer 
que não vai pagar hora extra, bata o 
cartão e vá embora.

Estação
O pessoal de Estação que faz a 4x2x4 
com 8h30 não é obrigado a fazer 5 x 2. 
Se a chefia pressionar, informe o Sindi-
cato. 

Setoriais
No dia 20 haverá a setorial em Luz e 
no dia 27 em BTO. Há meses os traba-
lhadores denunciam a falta de quadro 
e condições de trabalho e o aumento 
dos casos de burlas, insultos, ameaças 
e agressões contra os metroviários. Re-
manejamentos são feitos, mesmo com 
quadro abaixo do mínimo necessário. 

Setoriais 2
Para completar, o SG do trecho, Rogério 
Fernandes, que é presidente da Cipa, 
além de não apresentar solução para os 
problemas, como ventilação das áreas 
internas, ainda pressiona os trabalha-
dores. Participe da setorial e vamos exi-
gir da empresa a solução dos problemas. 

Trocas
O OTM1 Dias Neto, esc. K, Clínicas, 
da Linha 2-Verde gostaria de troca 
para as estações Santana/Carandiru, 
Linha 1-Azul ou Patriarca/Guilher-
mina Esperança, Linha 3-Vermelha. 
Contato no  fone:  95088-1979. Ana Lo-
pes, OTM1 de Deodoro, aceita troca 
para o Trecho Leste a partir da estação 
Tatuapé. Fone: 98386-6489. 

Ato na estação Capão Redondo contra a privatização
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Para enfrentar os ataques que o metrô impõe 
aos trabalhadores, a categoria defi niu que 
as principais lutas da próxima Campanha 
Salarial serão contra a privatização e por 
mais contratações

Aprovado Plano de Lutas em defesa 
do metrô público e de direitos

Intrajornada

No dia 9/4 os trabalhadores reu-
nidos realizaram um semi-

nário que definiu a tática nesta 
Campanha e aprovou uma linha 
política sobre a questão nacional. 
A negação ao projeto Alckmin 
para o metrô esteve presente em 
todas as falas. A intenção de pri-
vatizar o transporte público vem 
para fragilizar ainda mais as con-
dições de trabalho e os direitos 
que conquistamos.

O metrô tem hoje um quadro 
reduzido de funcionários para a 
quantidade de pessoas que cir-
culam no sistema. Ainda assim o 
governo estadual quer diminuir 
mais aprovando o PDV. Está nítido 
o processo de sucateamento a fim 
de entregar o patrimônio à inicia-
tiva privada.

Essa é parte da estratégia do 
governo estadual mas também 
vai na esteira da política do go-
verno federal, que também tem 
intenções de privatização dos me-
trôs em Porto Alegre (RS) e Belo 
Horizonte (MG). Os ataques ao 
Acordo Coletivo começaram no 
início do ano. A empresa aplicou 
decisões unilateralmente, como a 

mudança nas datas de pagamento, 
parcelamento da PR e suspensão 
de férias. 

A Federeção Nacional dos Me-
troviários (Fenametro) está rea-
lizando uma grande campanha 
contra a privatização e por mais 
contratações e publicará matérias 
em jornais de grande circulação 
nos estados nos próximos meses. 
Use o adesivo feito pela Fename-
tro nos dias 18, 19, 25, 26 de abril!

Agressão
Na semana passada, uma OTM1 

foi agredida na estação República, 
sofrendo lesões. Em decorrência 
da falta de funcionários ela estava 
sozinha. Esse incidente aconteceu 
por puro descaso do Metrô, que 
tem deixado seus funcionários em 
situação vulnerável.

É preciso lembrar que os 
OTM1s não recebem o Adicional 
de Periculosidade, já que a empre-
sa alega que eles não estão expos-
tos a riscos. 

Por isso, exigimos mais con-
tratações e pagamento do Adi-
cional aos OTM1s!

Seminário da Campanha Salarial

No dia 27/4 acontecerá o julgamento em segunda ins-
tância do processo de reintegração dos demitidos de 2014. 
Os trabalhadores ganharam o processo em primeira ins-
tância em 15/4/2015.  

Devido ao atraso da remessa de documentos por parte 
do Judiciário de um dos grupos, ainda há uma turma sem 
data de julgamento. Ou seja, a princípio o julgamento será 
de 32 demitidos. Mas existe a possibilidade de que os ou-
tros cinco se juntem a eles. 

Sindicato pede adiamento 
da audiência

Foi agendada para o dia 3/5 uma nova reunião entre Sin-
dicato e empresa onde o Metrô se compromete em apresen-
tar uma proposta sobre a intrajornada. O Sindicato exigiu que a 
proposta contemple o pessoal que abriu processo e foi retaliado 
pela empresa. E que acabe a represália contra esses compa-
nheiros.  

Por isso, tanto o Sindicato quanto a empresa defi niram por 
pedir, no dia 19/4, o adiamento  da audiência para agosto. O 
pedido será ofi cializado no dia 19/4 em uma audiência no TRT.

Demitidos de 2014

Julgamento será 
realizado em 27/4

Use o adesivo 
da Campanha 

Nacional 
contra a 

privatização 
nos dias 18, 

19 , 25 e 26/4. 
Participe! 

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato
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Também avaliaram que o im-
peachment defendido por setores 
conservadores, de figuras como 
Eduardo Cunha (PMDB) e Aécio Ne-
ves (PSDB), não é solução. Eles tam-
bém estão envolvidos em investiga-
ções e demonstram disposição em 
atacar os trabalhadores.

Independente da votação do 

impeachment de Dilma neste do-
mingo nossa política não muda nes-
te cenário. Defendemos que todos 
os corruptos e corruptores sejam 
punidos na Justiça e tenham seus 
bens confiscados. Não se trata ape-
nas da saída de Dilma Rousseff mas 
também a de Temer, Cunha, Aécio, 
Alckmin etc.

A única saída para crise é pela 
esquerda, organizando uma alter-
nativa independente dos trabalha-
dores.

Fora todos os corruptos! Im-
peachment não é a solução. Con-
tra os ataques dos governos aos 
trabalhadores. Construir uma 
alternativa dos trabalhadores.

Política nacional

Fora todos os corruptos!
O Sindicato aprovou no Seminário 

da Campanha Salarial uma 
resolução política frente aos 

acontecimentos que atravessam 
o Brasil. Na avaliação dos 

companheiros todos os políticos 
corruptos devem sair de 

cena, deixando espaço para a 
representação de trabalhadores no 

Congresso e nos governos

Abril de 2016

Parlamentares em defesa do metrô

Classificados

PDV

Governo quer demitir trabalhador

Em entrevista à rádio CBN, o 
atual secretário de transportes 
metropolitanos, Clodoaldo Pelis-
sioni, declarou que o Metrô deve 
abrir um Programa de Demissões 
Voluntárias (PDV) na empresa. 

Conforme as declarações de 
Pelissioni a proposta é para con-
tingenciar as despesas da empre-
sa e admite reduzir ainda mais o 
número de funcionários no metrô 
“Nós estamos em um programa de 
equacionamento (…) de aprovar 
um PDV”.

Sabemos este plano nada tem 
de ‘voluntário’, senão a intenção 
de pressionar trabalhadores pro-
vacando demissões. O Sindicato 
enviou documento exigindo escla-
recimentos e pedimos uma reu-
nião em caráter de urgência com 
a empresa e a Secretaria Estadu-
al de Transportes Metropolitanos 
mas até o momento não obtivemos 
retorno.

Não às demissões! Exigi-
mos mais contratações no me-
trô, já!

Em Audiência Pública realizada 
em 6 de abril, a Frente Parlamentar 
em Defesa do Metrô Público ouviu 
mais uma vez a categoria metrovi-
ária e vai tomar providências para 
que os dirigentes e responsáveis do 
governo estadual prestem contas 
sobre as denúncias de corrupção, 
calotes, sucateamento e retirada de 
direitos.

Os deputados estaduais Raul 
Marcelo (PSOL), Carlos Giannazi 
(PSOL) e representante do mandato 
da Leci Brandão (PCdoB) enfatiza-
ram a preocupação de apurar os vá-

rios casos que envolvem denúncias 
sobre o metrô. Sérgio Carioca, dire-
tor do Sindicato, realizou uma apre-
sentação onde mostra que a empresa 
está envolvida em escândalos inves-
tigados no processo do Trensalão, 
deixa trens novos parados, ataca a 
organização dos trabalhadores e deu 
um calote de R$ 66 milhões da gra-
tuidade, gerando assim um déficit.

A Frente Parlamentar se com-
prometou em convocar a presidên-
cia do Metrô e o Secretário Estadu-
al de Transportes Metropolitanos, 
Clodoaldo Pelissioni, para prestar 

esclarecimentos nas comissões de 
Transportes e de Justiça. Além disso, 
os parlamentares vão solicitar uma 
visita conjunta com o Ministério Pú-
blico, o Tribunal de Contas do Esta-
do e a Frente Parlamentar aos locais 
onde trens estão parados ou são ca-
nibalizados.

Além do Metrô, o governo Al-
ckmin anunciou que pretende pri-
vatizar as linhas 8 e 9 da CPTM. 
Devemos unificar as lutas do setor 
metroferroviário para impedir que 
este governo acabe com o transporte 
público em SP.

Pintura e Grafiato
Serviços de Pintura e grafiato. Japarts, fone: 99784-
2805.

Clube Thermas de SP
Vendo título sócio remidio, nº 86, Clube Thermas de 
São Paulo aclopado ao Paraíso do Sol, em Suzano. 
Sem taxa de manutenção. Valor a combinar. Tratar 
com José Afonso Neves (Zangado), fone: 96864-3929.

Albumina Fama 
Pacote de 1 kg, sabor natural por apenas R$ 55. Im-
perdível! A albumina é a proteína do ovo, de alto 
valor proteico, muito utilizado no pós treino e antes 
de dormir! Qualquer dúvida é só chamar no What-
sapp:  (11) 97065-0796 com Robson Silva.

Aquário
Vendo   completo, 160 litros, com duas bombas, dois 
motores e todos os apretexos interno. Moldura, re-
médios e comida. Os peixes vão de brinde. Tratar 
com José Afonso Neves, fone: 96864-3929.

New Civic
Vendo. l x l, 2011, automático, 74 mil Km, preto, di-
reção elétrica, pneus novos, documentos OK. Ótimo 
estado. Tratar com Fábio, ASM1 , TIS, esc. E, ramal: 
205820 ou pelo fone: 99450-4691.

Veículo
Vendo Tucson, 2008/09, preto, gasolina completo, 
banco de couro, automático,  90 mil km. R$ 32 mil. 
Ótimo estado. Todas as revisões realizadas na Hyun-
day. Tratar com Elza do Carmo ou Sérgio Borges: 
9494-26753 (Tim)/97656-9615 (Vivo), também pelo 
WhatsApp.

Mel e derivados
Vendo mel, própolis, pólen, geleia real e outros pro-
dutos apícolas. Apiário próprio. Tratar com Eloy ou 
Rose, fones: 98163-7650 (Vivo) /98769-0298 (Tim) 
/5621-4021 (res.)

Cosméticos/Perfumaria
Vendas dos produtos Mary Kay. Maquiagem, cos-
mética e perfumaria. Consultoria de beleza e visitas 
para demonstração. Tratar fone: 98266-0939.

Maquiagem/Limpeza de pele
Faz-se maquiagem para eventos e limpeza de pele 
avançada. Trabalho em parceria com salões de be-
leza e em domicílio. Se desejar o serviço ou parceria 
entre em contato, fone: 98266-0939.

Sobrado
Vendo no Jardim São Paulo. Próximo ao metrô, ao 
Sesc Santana e ao Jardim Clube Escola. 3 suítes, es-
critório, sala, lavabo, cozinha, churrasqueira, edícu-
la, garagem para 3 carros. Terreno de 156m², área 
construída de 183m². R$ 685 mil. Tratar com João 
Vasques, fone: 3371-7482.

Cuide da sua pele!
Cuide da sua pele. Agende uma sessão gratuita: (11) 
995696-2449

Sobrado
Vendo na Penha. 3 dormitórios, 1 suíte e closet, 5 
WC, vagas para 5 carros, piso laminado e porcela-
nato, churrasqueira, forno à lenha. Excelente locali-
zação. Aceito troca por imóvel menor (valor até R$ 
250 mil). Tratar com Francisco, fone: 97281-2443 ou 
Magaly, fone: 99676-1696.

Manicure
Manicure, pedicure, depilação e sobrancelhas. Tra-
tar com Marta, fone: 94870-2534. 

Viagem com mega rampa e rafting
Transporte em micro-ônibus, rafting no Baixo Ju-
quiá, mega rampa, caiaque, stand up, trekking de 3 
km, quadra de vôlei, slackline, badminton e guias. 
Data: 11/6/2016. Pagamento em até duas vezes. E-
-mail: trutas.adventures@yahoo.com.br. fones: 
97534-6627, Rodrigo e 97544-6430, Mônica.

Filhotes de gato Persa
Vende-se lindos filhotes de gato Persa. Os filhotes 
são entregues vacinados, vermifugados, com micro-
-chip e, se o cliente desejar, com pedigree. Tratar 
com Ana Luiza, fone 99561-7272.

Apartamento
Vende-se apartamento na Vila Monumento. Dois 
dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Uma vaga de 
garagem com armários embutidos nos quartos e co-
zinha. R$ 370 mil. Tratar com Gilberto, fones: 2061-
6283/2769-1683/99681-4850. 

Corsa Classic VHC
Vendo.  1.0, 2005, preto, gasolina, travas e vidros elé-
tricos. Único dono. Documentação OK. Tratar com 
Costa, fones: 2546-6400/95725-5430. 

Mil-Art´s Brindes
Canecas personalizadas/caricaturas, canecas de 
porcelana, plástico ou acrílico. Faça agora mesmo 
sua encomenda. Canecas personalizadas a partir 
de R$ 30,00, com caricaturas a partir de R$ 45,00. 
Contatos: Facebook= Mil Arts Brindes ou com Dani, 
fone: 98114-3711 ou pelo email: milarts2016@ou-
tlook.com 

Chalés Kayoá
Um refúgio perfeito para quem deseja se harmonizar 
com a natureza e renovar suas energias. Sentar na va-
randa tomar um café e se encantar com a linda vista 
e um pôr do sol sem igual. Chalés para temporada, 
Córrego de Bom Jesus/MG. Tratar nos fones: 97598-
7323/(35) 9884-6458. E-mail: cynthyasahyeg2009@
hotmail.com

Audiência Pública
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