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Assembleias, dia 23/6 (quinta-feira), no Sindicato

As assembleias de quinta-
feira (23/6) vão eleger os 
membros da Comissão 
Eleitoral, aprovar o 
calendário e os mapas 
eleitorais, entre outros 
procedimentos, para a 
realização da eleição no 
Sindicato. É muito importante 
a sua participação nelas

Vamos organizar a 
eleição do Sindicato!

O 11º Congresso dos Metroviários de-
cidiu que a próxima diretoria será 
colegiada, eliminando-se os cargos 

de presidente, vice-presidente e secretá-
rio-geral. A Coordenação Executiva será 
composta por três coordenadores-gerais. 

Também foi deliberação do 11º Con-
gresso que a eleição será realizada atra-
vés da proporcionalidade direta na base. 
A inscrição será por chapas. E a eleição 
dos membros da diretoria será nominal, 
ou seja, “nome a nome na área”.

Chegou a hora de chamarmos todos 
os metroviários para a responsabilidade 
de organizar  as eleições que defi nirão a 
diretoria para o período de novembro de 
2016 a novembro de 2019. O processo será 
democrático e defi nirá os rumos do nosso 
Sindicato.

Também no dia 23 haverá uma as-
sembleia para discutir a Contribuição 
Sindical dos demitidos ao Sindicato e as-
suntos gerais. Participe das assembleias! 
Temos pela frente a luta contra a privati-
zação e os ataques do governo provisório 
de Temer. Vamos precisar de todos!

á 18h30: Decisão sobre a data das eleições para a próxima diretoria do Sindicato, 
eleição da Comissão que conduzirá o processo e aprovação do mapa eleitoral

á 19h30: Deliberação sobre a composição do colegiado da diretoria

á 20h15: Contribuição Sindical dos demitidos ao Sindicato e assuntos gerais

PARTICIPE DO PROCESSO 

ELEITORAL DO SINDICATO!

tODOS JUNTOS vAMOS BARRAR 
OS ATAQUES CONTRA OS TRABALHADORES!
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Fique por dentro

Cotidiano

Cai risco de privatizações previsto pelo “Estatuto das Estatais”

Opinião

Colaboradores? – Uma carta ao Metrô   

Esporte e Lazer

Futebol de Campo 2016

O plenário da Câ-
mara dos Depu-
tados aprovou, 
na madrugada de 
15/6, o PL 4918, 
chamado de “Esta-
tuto das Estatais”. 

O caráter nocivo do projeto moti-
vou a criação do Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas. 
Como teve seu texto modificado, 
volta agora para nova análise no 
Senado. Na avaliação do Comitê, 
sua essência privatista foi derru-
bada.

Segundo a entidade, foram fei-

tas emendas para tornar o projeto 
menos prejudicial aos trabalhado-
res, excluindo o caráter privatista. 
Foi a retirada a obrigatoriedade de 
as empresas se tornarem socieda-
des anônimas. Ainda há problemas 
no projeto e precisamos continuar 
acompanhando o seu trâmite. 

PLP 268: a luta continua 

A votação do PLP 268, que al-
tera as regras dos fundos de pen-
são, foi adiada para 21/6. O embate 
será muito difícil, já que a intenção 
do governo é aprová-lo na íntegra. 
Entre os principais itens que ame-

açam os fundos de pensão estão 
as seguintes exigências: diretoria 
executiva contratada no merca-
do; conselho deliberativo com seis 
membros (dois independentes, 
dois indicados pela empresa pa-
trocinadora e dois eleitos pelos 
participantes e assistidos); conse-
lho fiscal com seis membros (dois 
independentes, dois indicados pela 
empresa patrocinadora e dois elei-
tos); escolha de conselheiros inde-
pendentes e diretores por “empre-
sa especializada”.

Fonte: site www.diganaoaopl4918.com.br

São Paulo, 20/6/ 
2016 (335 dias 
após o anúncio 
de privatização 
da Linha 5–Li-
lás). Prezada 
Cia.: Escrevo 
com a intenção 
de expressar 

sentimentos e vontades imaginando 
refletir pensamentos coletivos da ca-
tegoria. Apresento-me como um tra-
balhador e assim prefiro ser tratado 
– digo isso após refletir nas escadas 
rolantes da estação Pinheiros onde 
ouvi o sistema de som convocando 
à SSO a colaboradora da limpeza, o 
colaborador da segurança, o colabo-
rador da manutenção... Os PAs da Li-
nha 4-Amarela são ideológicos. 

Outro que me chama a atenção 
diz: “...Obrigado por escolher a Via-
Quatro”. Escolher? Pergunte aos mo-
radores do Grajaú ou Jardim Ângela 
se eles têm escolha! Ônibus lotado 
em parcos corredores e vias conges-
tionadas é uma opção mais lenta e 
desconfortável em comparação ao 
transporte sobre trilhos. Prefiro fun-

cionário a colaborador. Não por sim-
ples oposição ao termo empresarial. 
Colaborar já está inserido no conjun-
to de atividades dos trabalhadores. 

Mesmo com a falta de quadro, 
bloqueio de contratações, dezenas 
de trens novos parados, trens refor-
mados “canibalizados”, estratégias 
controversas que expõem seguran-
ças a riscos e confrontos desneces-
sários, assédio moral, colaboramos. 
Mesmo que isso implique em desfal-
ques nas equipes, acúmulo e desvio 
de funções. E nós do Capão, da Linha 
5? Colaboramos há 14 anos ouvindo 
as promessas de que com o prolon-
gamento da linha algumas escalas e 
rotinas de trabalho se equiparariam 
com as das outras linhas, mas quan-
do estamos próximos da expansão 
da linha... chegou a notícia da pri-
vatização. Seguimos colaborando, 
apesar do seu silêncio e a incerteza 
do futuro. 

Tivemos nossas progressões 
congeladas, férias remarcadas, PR 
parcelada, dia de pagamento poster-
gado, reajuste fracionado, décimo 
terceiro alterado, escala de trabalho 

ameaçada e a reintegração negada. 
A colaboração continua. Mas a pa-
ciência acabou. Quando comparti-
lhamos as denúncias de corrupção e 
superfaturamento, o calote das gra-
tuidades, o repasse bilionário ao me-
trô privado, é para cobrar uma boa 
gestão dos recursos públicos, por va-
lorizar nosso trabalho, por respeito 
aos usuários e para preservar o nível 
de qualidade pelo qual você é reco-
nhecida. Seguimos colaborando; o 
governo do Estado, não. 

Sabemos também que se aproxi-
mam as audiências publicas sobre a 
entrega de mais uma parte do Metrô 
à iniciativa privada. A ViaQuatro 
trata seus funcionários como co-
laboradores e os ônibus como con-
correntes. Preferimos as empresas 
colaborando com os funcionários e 
os outros modais sendo vistos como 
parceiros. Afinal, transporte não é 
mercadoria! Aguardamos suas res-
postas. Atenciosamente. 

André Soares Inocêncio  
é técnico de restabelecimento  

e diretor do Sindicato 

Em sua terceira edição, o Campeonato de Futebol 
de Campo Metroviários Unidos terminou no mês de abril 
no campo de futebol do Pátio Itaquera (PIT). O time cam-

peão foi o Brascelona, que ganhou nos pênaltis do Lo-
comotiva. 

O artilheiro da competição foi o atacante Roger, do 
Brascelona, e o goleiro menos vazado foi Leonardo, do 
time Bom de Copos. O terceiro lugar ficou com a equipe 
do Bom de Copos em disputa contra o REN. Uma grande 
festa marcou os jogos finais. 

Rock nos Trilhos
Outra atividade realizada recentemente pela Se-

cretaria de Esporte, Lazer e Cultura do Sindicato foi a 
segunda edição do Rock nos Trilhos em 2016. Aconte-
ceu no dia 17/6 (sexta-feira) e contou com a participa-
ção de várias bandas. A próxima edição também conta-
rá com talentos metroviários e acontecerá na semana 
do Dia Internacional do Rock, em julho. Aguarde mais 
informações nos materiais do Sindicato.

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Agressões
A falta de funcionários nas estações 
continua provocando agressões. Nes-
te mês dois casos graves aconteceram. 
Um na estação Santana e outro na Con-
ceição. Exigimos segurança e a contra-
tação de funcionários. Se você tiver co-
nhecimento de agressões, denuncie ao 
Sindicato. 

Assédio na L5
Em VBE, uma funcionária da G4S-Van-
guarda foi assediada sexualmente e 
chantageada por um colega. Mesmo ela 
levando o caso para dois chefes ime-
diatos, foi ignorada por eles. Conseguiu 
o apoio de uma dupla do OPS tardão da 
CPR que, com o aval do ASM II, forçou 
a condução do agressor e da vítima 
para a delegacia. O Sindicato repudia 
qualquer manifestação machista e irá 
apurar o caso. 

Evacuação de trens
O Metrô quer que os OTs da Linha 
3-Vermelha façam a evacuação dos 
trens nas estações terminais devido à 
falta de quadro nas estações. Os OTs 
não vão compactuar com a falta de 
quadro e com a extinção do posto de 
trabalho, assumindo funções que não 
são suas atribuições. Contratação, já!

 Reunião na SRTE
Em reunião realizada em 3/6, na Su-
perintendência Regional do Trabalho 
(SRTE), o Sindicato cobrou a posição da 
empresa diante de uma série de proble-
mas. Quatro questões foram apresen-
tadas. 1ª) Com a pressão do Sindicato 
e da CIPA, o Metrô desativou posto de 
troca de moedas na Sé. 2ª) Com relação 
à invasão na Consolação em 14/1,  será 
realizada uma nova reunião da CIPA 
Linha 2. Os membros da CIPA poderão 
participar da reunião mensal de avali-
zação de desempenho do OPS.

Reunião na SRTE - 2
3ª) O auditor fiscal afirmou que ao 
haver uma documentação assinada 
comprovando a instituição da Subco-
missão da Saúde da Mulher, esta deve 
ter continuidade dos trabalhos até o 
término do mandato. 4ª) – Tráfego Li-
nha 3: em consequência da reunião, foi 
realizada a vistoria de um auditor nas 
instalações do posto de trabalho, onde 
ficam os OTs. Foram constatadas diver-
sas irregularidades e o Metrô foi autu-
ado (veja detalhes no site). O auditor 
deu prazo para o término da reforma 
do octógono até 19/12. 

Solidariedade
Na madrugada de 12/6, 49 pessoas fo-
ram mortas na boate gay Pulse, em 
Orlando, nos Estados Unidos. Atenta-
dos como este mostram um cenário de 
aumento da intolerância e do precon-
ceito. O Sindicato manifesta sua soli-
dariedade às famílias das vítimas e à 
comunidade LGBT internacional. 

Equipes finalistas do campeonato
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A entrega do patrimônio pú-
blico para grandes empresários 
não é um fenômeno brasileiro. 
Ocorre também em vários ou-
tros países. Em todos os lugares, 
as consequências são as mes-
mas: precarização dos serviços 
e demissões ou perda de direitos 
dos trabalhadores do setor. 

Para discutir esse proble-
ma que afeta trabalhadores de 
todo o mundo, o Sindicato está 
organizando o Encontro Inter-
nacional dos Trabalhadores em 
Transporte Contra a Privatiza-
ção. Ele será realizado de 1º a 3 
de julho, na sede do Sindicato, no 
Tatuapé. 

Até o fechamento desta 
edição, estava confirmada 
a participação de repre-
sentantes de 13 países e 
de vários estados do Bra-
sil. Os interessados em 
participar devem se ins-
crever até 23 de junho 
no e-mail sindicato@
metroviarios-sp.org.br 
ou fenametro@fename-
tro.org.br encaminhando 
os seguintes dados: nome 
completo, documento de 
identidade, telefone, e-mail 
e organização (central ou rede 
sindical). Veja mais informa-
ções no site do Sindicato.

O Encontro Internacional dos Trabalhadores em Transporte 
Contra a Privatização será realizado de 1º a 3 de julho, na 
sede do Sindicato, no Tatuapé. Os interessados em 
participar devem se inscrever até 23 de junho 

Além da L5, Alckmin também 
quer privatizar a CPTM

Encontro Internacional 
Contra a Privatização

No dia 9/6 foi publicada no Diário Ofi-
cial a criação de uma comissão para cola-
borar com o “Grupo de Trabalho” criado 
pelo CDPED (Conselho Diretor do Progra-
ma Estadual de Desestatização). Foi mais 
um passo dado por Alckmin para privati-
zar a Linha 5, já que um dos objetivos es-
tabelecer é o regulamento da concessão, 
nome dado ao tipo de privatização que o 
governo quer impor.   

Alguns dias depois, o governador 
anunciou que pretende privatizar tam-
bém as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda 
da CPTM. Sabe-se também que o governo e 
a empresa estão se preparando para anun-
ciar a privatização da Linha 2.Também na 
mira privatista de Alckmin estão 25 par-
ques estaduais. 

Portanto, temos de intensificar nos-
sa campanha contra a privatização. Sem 

uma grande campanha e apoio da popula-
ção, o governador vai conseguir entregar 
não só a L5, mas todo o metrô, a CPTM, os 
parques.

Com relação à entrega dos parques, o 
Sindicato apoia a iniciativa do deputado 
estadual Carlos Giannazi (PSOL) que lan-
çou a campanha “Veta o 249”, que é o nú-
mero do projeto de lei que autoriza a pri-
vatização dos parques.  

Enquanto avança no 
projeto de privatizar a 
Linha 5-Lilás do metrô, 
o governador anuncia 
 que também quer 
entregar as Linhas 
8 e 9 da CPTM e 25 
parques paulistas

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Trabalhadores denunciam o projeto 
de desmonte no Estado: ato contra a 

privatização na estação Barra Funda

Foto: Ricardo Guimarães
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No dia 15/6 
ocorreu uma 
reunião com 
os Técnicos de 
Restabelecimento 
sobre a intrajornada. 

Mais duas 
reuniões serão 
realizadas nesta 
semana sobre o 
assunto:

Participe das reuniões no Sindicato!

Junho de 2016

Classificados

Fretes e Mudanças
Faço fretes e mudanças com van fechada. Pre-
ços especiais para metroviários. Tratar com José 
Francisco, fone: 3384-3484.

Praia Grande
Alugo apartamento na Praia Grande, na Vila 
Guilhermina, próxima da praia. Tratar com Gil-
mar Messias, fones: 2982-2600/ 97990-9609 (Oi)/ 
98656-1486 (TIM).

Temporada na praia
Alugo casa para temporada na praia de Maran-
duba/Ubatuba. A 1km da praia com capacidade 
para 8 pessoas. Tratar com Almir Pereira, OPS 
Sé, fone: 98445-8929 (Whatsapp).

Produtos Sidney Oliveira
Multivitamínicos, vitminas, ômega 3. Acesse: 
vendendosaude.loja2.com.br. Entrego em seu 
posto de trabalho (exceto na esc.  A, via correios). 
Acima de R$ 150, (em 3 vezes sem juros). PagSe-
guro. Tratar com Antonio Xavier,  esc. A de APN 
ou pelos fones: 99827-1080 (Whatsapp) ou  5181-
2750.

Vendo Blazer Executive
Completa. 99, 4.3, V6, 4X2, câmbio automático, 
preta, gasolina/GNV, alarme, trio elétrico, vo-
lante escamot., ar, airbag duplo, piloto automá-
tico, CD player, pneus seminovos, kit gás 23 m³, 
manual e chave reserva. Aceito troca por carro 
popular. R$ 19 mil. Tratar com Alex Borrego dos 
Santos, fone: 99388-8066.

Carrinho de bebê
Vendo. Peg Perego Pliko P3 com porta copos e 
manual de instruções. Em excelente estado de 
conservação. R$ 450,00. Tratar com Maria, fone: 
98552-3260.

Grife Sapienza 
Grife do ASM1 Guina. Imenso prazer apresen-
tar a grife de roupas criada por mim. Contatos: 
94396-0215 (Whatsapp). Site: www.usesapienza.
com.br / Instagram: @usesapienza / Facebook: 
Use Sapienza / Pagina face: www.facebook.com/
usesapienza

Angels Petshop
Rações para cães e gatos. Medicamentos. Aqua-
rismo. Acessórios em geral. Produtos de limpe-
za e higiene. Banhos e Tosas. Hidratação, clare-
amento e penteados. Estética. Leva e traz etc. 
Venha nos visitar! Conheça nossos pacotes men-
sais. Avaliação gratuita. Rua: Flávio de Melo, 257 
– Vila Mariana - SP. Fones:  5082-2143/5571-0027.

Cosméticos
Somos Distribuidores Independentes da Jeunes-
se. Empresa global em anti-envelhecimento. Li-
nha de nutri-cosméticos aprovada pela Anvisa. 
Fone: 95499-0150 (Whatsapp) -9-82570420

Pálio Fire
Vendo, 1.0, preto, 4 portas. Completo menos ar 
condicionado. Dois pneus novos. Alarme que tra-
va as portas e levanta os vidros. Vale a pena con-
ferir. Bom para uso diário. Mecânica 10. Preço 
abaixo da tabela. Tratar com Paulo, fones: 99917-
8033 ou  ramal: 25144.

Faz-se Carreto
São Paulo, interior e litoral. Baú de 3 m até 
1.500 kg. Van Renault Master. Falar com o ASMI, 
Marcelo Soares ou Marco Soares, fones: 96381-
6196/97504-0379.

Apartamento
Alugo apartamento 82 B, 2 quartos. Rua Boçoro-
ca 145, Jabaquara (perto da antiga 3J e do Hos-
pital Sabóia). Entrar em contato com fone: 3025-
3026 (Istvan) Imobiliária Adcip.

Sobrado
Alugo com 3 quartos + 1 edícula. Condomínio 
Villa Araguaia/Cangaíba (Coopermetro), 1 vaga. 
Condomínio fechado.  R$ 1250,00 (com condo-
mínio incluso). Tratar com Lutero, fone: 98045-
2750.

Astra
Vendo. Excelente estado. GL, 1.8, 2001, 2 portas.  
Amortecedores,  pneus 195/60/15 novos. Alarme, 
trio elétrico, rodas 15” originais GM, insulfilm, 
encostos traseiros, limpador e desembaçador 
traseiros. Documentos ok. R$ 14.500,00. Estudo 
propostas. Tratar com Deniz, fone: 97417-0006.

Apartamento
Vendo na Vila Monumento. Dois dormitórios 
com armários embutidos, sala, cozinha com ar-
mários embutidos, banheiro, uma vaga de gara-
gem. R$ 375 mil. Tratar com Gilberto, fone: 2061-
6283 / 2769-1683 / 99681-4850.

Moto
Vendo Suzuki Bandit, 1250, preta, 2011. Docu-
mentação em ordem. Totalmente revisada com 
pneus novinhos. Maiores informações: Samuel, 
fone: 98382 – 6216 (whatapp).

Escola infantil
Sistema de ensino diferenciado.  Ótimos profes-
sores. Preços melhores ainda. Venha conhecer 
nossa escola a qualquer hora do dia. Matrículas 
Abertas. Av. Cupecê, 1949 (casa Palma), fone: 
5564-5886. Acesse: www.colegioespacocrescer.
com.br

No dia 5/1/2016, durante a 1ª 
reunião extraordinária da CIPA/
PIT, ao debatermos as condições 
de trabalho da empresa CAF, que 
submete os metroviários do Bloco 
A a condições de riscos, o membro 
da CIPA (indicado) Luiz Carlos E. 
Queiroz, engenheiro do MRL, fez 
ofensas infundadas e ameaças, 
dizendo que os cipistas (eleitos) 
deveriam ser demitidos porque 
os mesmos estão acabando com a 

empresa, dividindo os fatos que 
foram públicos na imprensa ex-
terna.

Os membros da bancada ci-
pista (eleitos) condenam esta ati-
tude e querem deixar registrado 
que a CIPA deve ser composta por 
membros comprometidos com a 
saúde e segurança dos emprega-
dos e não por “coronéis”. 

Por este motivo, a bancada 
dos eleitos requer que a empresa 

retire da CIPA o representante in-
dicado Luiz Carlos E. Queiroz. 

A CIPA (indicados e eleitos) 
pede que a empresa transfira as 
atividades mencionadas da ter-
ceirizada CAF para um local ade-
quado que garanta a segurança e 
integridade física dos funcioná-
rios da CAF e dos metroviários. 

Texto assinado pela  
Bancada dos Eleitos da CIPA/PIT  

Eleitos da CIPA/PIT pedem  
saída de membro indicado

Denúncia:

Em mais uma atitude tru-
culenta, com claro objetivo in-
timidatório, a direção do Metrô 
abre sindicância contra traba-
lhadores do PAT por observa-
rem a visita dos deputados que 
foram averiguar denúncias fei-
tas em Audiência Pública. 

Como se não bastasse ter 
tentado impedir a entrada 
dos deputados estaduais Car-
los Giannazi e Raul Marcelo, 
a empresa puniu três vigilan-
tes terceirizados. Os seguintes 
companheiros tiveram de pres-
tar depoimento na sindicância: 
Francielton, Fajardo, Zé Carlos 
e Sérgio Carioca. O companhei-
ro Takahashi, que está de fé-
rias, também terá de prestar 
depoimento. 

Lamentamos, mas para a di-

reção da empresa é assim: cola-
boração é permanecer omisso, 
pois quando se apontam erros, 
ao invés de resolvê-los, o Metrô 
procura algum trabalhador para 
culpabilizar e criminalizar.  

A Comissão de Base e o 
Sindicato repudiam a postura 
antissindical do Metrô e trata-
remos do tema nas setoriais e 
nos próximos materiais do Sin-
dicato. 

Para Metrô, transparência é crime 

Intrajornada

á 21/6 (terça-feira), às 10h e 15h30, com o 
pessoal do Tráfego

á 22/6 (quarta-feira), às 10h e 15h30, com 
o pessoal da Estação e Segurança. 

Serão agendadas reuniões com outros setores 
nos próximos dias. Após a realização de todas 
essas reuniões, o Sindicato entrará em contato 
com Metrô. 

Peças da CAF

Trem envelopado estacionado no PAT

Foto: arquivo/Sindicato

Fotos: arquivo/Sindicato


