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Diante da ofensiva e ataques dos 
governos, os trabalhadores estão 
se mobilizando para impedir que 
ocorra a entrega do patrimônio 
público para empresas e 
investidores. A perda do controle 
de empresas como o Metrô vai 
gerar aumento de tarifa, queda de 
qualidade e perda de direitos dos 
trabalhadores

Barrar a privatização 
é tarefa de todos!

Assembleias dia 19/10, quarta-feira
 No Sindicato. 18h30: Balanço Financeiro. 19h: Privatização, Metrus e outros

No dia 29/9 os metalúrgicos em diversos 
estados paralisaram contra os ataques do 
governo federal, que pretende realizar as 
reformas da Previdência e Trabalhista e um 
pacote de privatizações. Centrais e sindica-
tos mobilizaram em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e defenderam uma greve ge-
ral para barrar os ataques do governo Temer.  

Contra os ataques anun-
ciados por Michel Te-
mer (PMDB) à frente do 

governo federal, milhares de 
trabalhadores foram às ruas 
no dia 22/9 em uma grande 
mobilização.  

O governo Alckmin 
avança em sua missão de 
privatizar o metrô. No dia 
23/9 ocorreu Audiência Pú-
blica para consulta da so-

ciedade sobre o processo de 
entrega das Linha 5–Lilás 
e 17–Ouro. O Sindicato rea-
lizou protesto no local e co-
brou posicionamento sobre 
a privatização.

O Sindicato e a Fename-
tro realizaram um ato no dia 
29/9, em frente ao edifício 
Cidade 2, cobrando a reinte-
gração dos demitidos injusta-
mente, contra a privatização 

e em busca de acordo sobre a 
Intrajornada.

Devemos realizar esfor-
ços para que este projeto de 
desmonte do patrimônio e 
serviços públicos aconteça. 
Todos juntos conseguiremos 
enfrentar e garantir conquis-
tas e direitos, em grande mo-
bilização com o conjunto dos 
trabalhadores em direção à 
greve geral!

Ato em frente ao edifício Cidade 2 contra a  privatização, demissões  e ataques

Metalúrgicos param 
contra ataques de Temer
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CotidianoOpinião

Sindicato mudou mas a luta pela 
reintegração deve continuar 

Denúncia

A truculência do GMT/MTV

Há pouco mais 
de dois anos, a 
categoria me-
troviária foi 
atacada pelo 
governo Alck-
min com 42 

demissões, após uma importante 
greve da Campanha Salarial. De 
lá para cá já tivemos duas vitó-
rias judiciais, que concluíram que 
se trataram de demissões ilegais, 
injustas e, segundo a última deci-
são, foi uma explícita e irregular 
retaliação sobre um direito muito 
importante dos trabalhadores: o 
direito de greve.

A empresa e o governo Alckmin 
tentaram colocar a categoria con-
tra os demitidos e inventou boa-
tos que não se comprovaram mas 
isso não aconteceu. Desde então os 
metroviários dão um verdadeiro 
exemplo de solidariedade e garan-
tem uma ajuda de custo aos nossos 
colegas injustamente dispensados.

A prática antissindical também 
foi explícita nessa ação da empresa 
e reconhecida na última sentença. 
Ao demitir ativistas da greve, cipis-
tas eleitos pela categoria e direto-

res do Sindicato, também se viu um 
ataque ao direito de organização 
sindical da categoria.

Essa prática se mantém com a 
proibição dos demitidos de circula-
rem nas áreas internas do Metrô, 
inclusive sobre diretores do Sindi-
cato que devem seguir cumprindo 
sua obrigação de diretores, porque 
não foram demitidos do Sindicato, 
foram demitidos irregularmen-
te da empresa. Diante disso, não 
podemos deixar que as polêmicas 
entre os ativistas e as organiza-
ções que constroem o movimento 
sindical no Metrô se utilizem des-
sa proibição para vencer disputas 
sindicais.

A atual gestão do Sindicato teve 
10 diretores demitidos. Para a pró-
xima gestão, foram eleitos 5 colegas 
demitidos. A categoria os escolheu 
para serem seus representantes. A 
empresa não pode interferir nisso.

Na próxima gestão, terão repre-
sentantes das 5 chapas que dispu-
taram o pleito. A divergência de 
ideias e disputas no interior do Sin-
dicato poderão se valer das demis-
sões para enfraquecer o mandato 

dos companheiros? Vai valer fazer 
coro com a empresa e impedir os 
diretores demitidos de entrar nas 
áreas? A atual diretoria, compos-
ta pelas chapas 1 e 3, tem certeza 
que não. A chapa 5 também, pois 
elegeu uma demitida em sua área. 
Queremos saber essa posição das 
chapas 2 e 4.

Nos preocupamos com isso por 
episódios ocorridos durante a elei-
ção do Sindicato. A proposta da 
atual diretoria é, inclusive, criar 
uma comissão para averiguar o 
ocorrido no PIT. Isso porque infe-
lizmente um diretor recém eleito 
dessa área filmou a presença de 
uma diretora demitida no PIT e di-
vulgou o vídeo recriminando a pre-
sença dela no local. 

Mas, mais do que isso, essa nova 
gestão precisa ter compromisso 
com a luta pela reintegração. Se-
guir incentivando a solidariedade 
da categoria e pressionar a Justiça 
para andar logo. Acreditamos que 
essa segue sendo uma luta central. 

Diretoria do Sindicato dos 
Metroviários de São Paulo

Gestão 2013-2016 

No dia 2/8 seis trabalhadores 
do MTV/CCV, junto com diretor 
do Sindicato José Carlos, se reu-
niram com o supervisor Yoshio 
para falar sobre seus steps. De-
pois de muita conversa, o compa-
nheiro Coqueiro foi informado que 
a movimentação dele não tinha 
ocorrido porque ele tomou uma 
advertência verbal em janeiro.

No dia seguinte, ao ser con-
vocado pelo coordenador Frede-
rico, no bloco P, foi informado por 
este coordenador que o Coqueiro 
estava sendo desligado da Cia. 
por justa causa logo por este co-
ordenador, que já foi técnico mas 
nunca colocou a mão na graxa e 
só ficava tirando fotos dos traba-
lhadores na área. 

O diretor do Sindicato José 
Carlos procurou o chefe de de-
partamento, Reginaldo, no dia 
28/8 e também viu o terrorismo 
que esse departamento está fa-
zendo com os trabalhadores. O 
departamento MTV desligou mais 
um trabalhador do MTV/VPL, alo-
cado no EPB.

A truculência desse coorde-
nador e chefe de departamento 
no dia 23/9 ocasionou novamen-
te perseguição, quando desligou 
mais um trabalhador do MTV/
CCV. O que este departamento 
está querendo mostrar? Sua in-
competência? Quer causar pânico 
nos trabalhadores? 

Estamos de olho nos chefes 
do MTV.

Festival de viodekê

Prêmio doado para estúdio do Sindicato

A final do Festival Me-
troviário de Videokê agitou 
a sede do Sindicato no dia 
10 de setembro. Nesse dia 
diversos companheiros da 
categoria cantaram, se di-
vertiram e os primeiros co-
locados receberam prêmios.

Cleusa Guedes, da GEF do 
Metrô (foto), ficou em primei-
ro lugar e ganhou um apare-
lho de som Giga Sound Blast 
da Samsung de 500W. Ela, no 
entanto, preferiu fazer uma 
doação para a realização de 

melhorias no estúdio musi-
cal do Sindicato. Assim, ficou 
decidido que será feita uma 
rifa e os valores arrecada-
dos servirão para a compra 
de equipamentos e estrutura 
do estúdio para uso da ca-
tegoria, amigos e familiares 
dos metroviários.

Agradecemos e sauda-
mos a solidariedade da com-
panheira Cleusa e vamos 
disponibilizar a rifa através 
dos diretores do Sindicato. 
Participe!

Foto: arquivo/Sindicato
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Terceirizada inadimplente
A empresa Soluções, que presta ser-
viços de limpeza na Linha 1, atrasou 
o pagamento de salários, VT, VR e 
VA nos meses de agosto e setembro. 
Além disso, diversos trabalhadores 
que procuraram apoio disseram te-
rem sido ameaçados de demissão por 
supervisores caso algum trabalha-
dor reclame e procure seus direitos. 

Retirada de documentos
Estão disponíveis no Departamento 
Jurídico do Sindicato holerites de 59 
pessoas para devolução de quem en-
trou com processos nos últimos anos. 
Os nomes das pessoas que podem re-
tirar estão no site metroviarios.org.br 
e os holerites podem ser retirados de 
segunda a sexta, com o Jurídico. 

AB cover em BTO
A situação dos ‘AB cover’, vendedores 
irregulares de bilhetes, em Bto saiu 
do controle e chegou ao absurdo de 
ter um em cada bloqueio, retirando 
bilhetes das mãos dos usuários e até 
mesmo vendendo passagem na fren-
te de todos que passam. Este proble-
ma é de conhecimento da empresa 
que nada faz pra resolver. Os traba-
lhadores de BTO estão fazendo abai-
xo-assinado exigindo da empresa 
providências e vai acionar a CIPA pra 
encaminhar denúncia. Não podemos 
aceitar que a incompetência da em-
presa coloque em risco metroviários 
e usuários.

Sindicato processado
Lamentamos a decisão de ex-funcio-
nários, que trabalharam durante 
anos no Sindicato, de abrir proces-
so contra a entidade. Os advogados 
eram indicados das gestões ante-
riores e acionaram a Justiça para 
receber valores sobre verbas assis-
tenciais. Esse tipo de ação causa da-
nos ao Sindicato sem motivos, uma 
vez que a decisão foi aprovada em 
assembleia. Esse dinheiro poderia 
servir à luta da categoria e contra a 
privatização.

Consciência negra
No dia 15/10, a partir das 14h, vai 
ocorrer uma atividade do movimen-
to hip hop na área de lazer do Sindi-
cato, com oficinas, debates e músicas 
que mostram a importância da cultu-
ra no combate ao racismo. Já no dia 
27/10 o Movimento Mulheres em Luta 
(MML) e o Coletivo Oyá vão estar nas 
periferias da cidade para conversar 
com a população sobre o racismo e 
as condições de vida da população 
negra. O Sindicato apoia a iniciativa.
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Diante das demissões 
arbitrárias que 
a direção da Cia. 
está praticando, o 
Ministério Público 
do Trabalho (MPT) 
exigiu que a empresa 
se manifeste com 
relação a série 
de demissões que 
ocorreram nas 
últimas semanas

Ministério Público exige que 
metrô recue nas demissões

Demissões arbitrárias

A direção da empresa 
demitiu diversos funcio-
nários do quadro em reta-
liação à participação como 
testemunhas em processos 
contra a empresa. Isso se 
trata de um ataque ao le-
gítimo direito de defesa do 
trabalhador.

O Sindicato, através do 
Departamento Jurídico, so-

licitou uma reunião com 
o Metrô e MPT e indicou 
a extensão de um Termo 
de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) para que o Metrô 
pare com os ataques aos 
trabalhadores que testemu-
nhem na Justiça e reintegre 
os demitidos injustamente.

Realizamos três gran-
des manifestações  na esta-

ção Sé e no Edifício Cidade 
2. No ato do dia 29 de se-
tembro uma comissão de 
trabalhadores se reunião 
com a direção da empresa 
que fi cou de reavaliar as 
demissões.

Exigimos o retorno 
imediato com a reinte-
gração de todos os demi-
tidos!

CBTC falha e quase gera acidente grave

Rifa solidária
Para minimizar as difi culdades dos 
companheiros neste momento, o 
Sindicato vai realizar uma rifa e 
receberá doações que possam ser 
repassadas aos demitidos e em sua 
defesa. Participe das iniciativas em 
solidarieade  aos trabalhadores 
injustamente desligados do quadro.

Plataforma de embarque na estação Sacomã, lotada de passageiros que não 
conseguem embarcar por conta de falha

O CTBC custou R$ 800 mi-
lhões no contrato inicial chegan-
do ao fi nal a R$ 1 bilhão. Uma 
série de falhas foram registradas 
como problemas no fechamento 
das portas e outros.

No dia 29/9, uma falha no sis-
tema de controle de trens qua-
se gerou uma colisão entre duas 
composições no sentido VPT-2, 
que foi evitado pela atuação ime-
diata dos OTM-II e OTM-IV. Ocor-
reu um alinhamento indevido de 
rota. 

Foi aberta uma ocorrência 
na Comissão Permante de Segu-
rança (Copese) para averiguar 
exatamente os motivos que leva-

ram à falha. O trem seguia em 
velocidade de via (aproximada-
mente 50 km/h) e o sistema não 
mostrou aproximação nem sinal 
de redução de velocidade. O ope-
rador de trem atuou rapidamen-
te acionando o freio de emergên-
cia e evitou um acidente grave. 

A bancada dos trabalhadores 
solicitou a realização de uma reu-
nião extraordinária da CIPA na 
operação Linha 2–Verde que foi 
negada. Exigimos uma posição 
clara da Cia. do Metropolitano e 
do governo estadual que gasta 
bilhões e ainda coloca em risco 
a vida dos trabalhadores e da po-
pulação!

Ao longo de anos o Metrô tenta implantar o sistema 
de Controle de Trens Baseado em Comunicação 
(CBTC), porém sem sucesso. O sistema já apresentou 
incompatibilidade e várias falhas. No útlimo dia 29/9 
um operador de trem evitou acidente grave

Foto: Oswaldo Corneti/ Fotos Públicas
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Festa da posse da nova 
diretoria acontecerá dia 4/11

Classifi cados

Verifi que se você pode 
receber as diferenças

O Sindicato ganhou processo 
sobre o divisor de horas, como 
foi noticiado no Plataforma 
641. Dessa maneira, os 
trabalhadores que receberam 
horas extras e adicionais com 
o cálculo errado podem entrar 
com ação para receberem as 
diferenças

Energias renováveis
Construções ecológicas. Contas de consumo al-
tas, racionamento e até apagões? Temos a solu-
ção! Captação de energia solar ou eólica. Faze-
mos projetos, venda, instalação e manutenção. 
Rua Corin, 384 – Vila Ré (próximo a PCA). Fones: 
2835-2171/97984-6676/99433-9981 ou enersol.re-
nova@gmail.com.

Alugo/vendo galpão em Cotia
22 Km da rodovia Raposo Tavares. Zoneamento 
ZRD. Ótimo estado. Guarita, escritório, copa, sala 
de espera, refeitório, cozinha, salas de recreação 
e muitas benfeitorias. Área construída: 6.014,96 
m, fabril: 4 mil m,  administração: 2 mil m. AVCB 
por conta do inquilino. Aluguel: R$ 92 mil. Ven-
da: R$ 12 mil. Corretores: faço parceria. Contato 
direto com o proprietário. Visite: http://bit.ly/
galpao-sp. Tratar com Ricardo Ribeiro, fones: 
3107-4113/98226-4444 (Whatsapp). Creci 65304F.

Suplementos Alimentares
Produtos dietéticos e naturais. Suplementos, fa-
rinhas e grãos. Nutracêuticos, sem glúten, lacto-
se, açúcar. Fone: 3705-7230. Acesse: www.zero-
asem.mercadoshops.com.br/www.zero-a-sem.
com/Facebook.com/zeroasem.

Interior Design
Pisos Laminados e vinílicos. Persianas e cortinas. 
Box, divisórias, portas de vidro, papel de parede 
e envidraçamento de sacadas. Fones: 2094-6628 
e 2227-1255. Acesse: www.interioresedesign.
com.br. Tratar com Ibrahim ou Nohade, OTM I , 
PDS, esc. A, fone:  3179-2000, ramal: 36001. Des-
contos para metroviários

Palitos de churrasco/ sacos de lixo
Consulte nossos preços. Temos pronta entrega. 
Contatos pelo fone: 987264352 ou acesse: pal-
masp1@yahoo.com.br. Descontos especiais para 
metroviarios.

Terreno na Riviera
Vendo ou troco por móveis, eletrodoméstico, car-
ro ou algo de meu interesse. 432m², na Riviera de 
Santa Cristina XIII. Próximo de Avaré. Valor de 
mercado: R$ 57 mil a R$ 62 mil. Preço: R$ 45 mil.
Tratar com Aureo Confortini, OTM2 VMD, esc. C, 
fone: 2682-7974  ou 98273-3236 (WhatsApp) 

Apartamento 
Vendo. 2 dormitórios, 1 suíte, 1 vaga de gara-
gem, churrasqueira, piscina, sala  de ginástica, 
sala  de jogos e salão  de festa. Quitado. Penha, 
a três quadras da estação do metrô Vila Matilde.
R$ 380 mil.  Aceito fi nanciamento. Tratar com 
Aureo Confortini, OTM2 VMD, esc. C, fone: 2682-
7974  ou 98273-3236 (WhatsApp) 

Mel e derivados
Mel puro, composto, própolis, pólen, geleia real. 
Produtos apícolas em geral. Tratar com José 
Costa, VGO esc. A ou fones: 2964-9563/97370-
5644/993975374/ (15) 3373-7580 ou beneditonu-
nes@uol.com.br/jbnunes@metrosp.com.br

Consuma Mel e Viva melhor!
Mel puro, silvestre. Tenho apiário na região do 
Vale do Ribeira. Tratar com Eloy, fones: 98163-
7650 (Vivo)/98769-0298 (Tim)/5621-4021 (res.).

Aluga-se sobrado
3 dormitórios, 1 vaga na garagem. Móveis na 
cozinha e em um dos quartos. Bem localizado. 
Zona Leste, Rua Cristóvão Camargo, 100 casa 65 
– Vila Araguaia. Tratar com Ana Tereza, OTM3, 
fone: 99213-9025. Valor a combinar.

Apartamento São Vicente
Vendo. Excelente oportunidade. 59 m², 2 dormi-
tórios, 1 vaga, salão de festas, playground. Ótima 
localização. Próximo da rua Guarany, rua Frei 
Gaspar e estação VLT Mascarenhas de Moraes. 
Fácil acesso. Condomínio: R$ 242.  Comércio  na 
região. R$ 200 mil (a negociar). Aceito fi nancia-
mento bancário. CEP 11360040. Tratar com Jose-
lito Araújo, fones (13) 991438128 (Claro/WhatsA-
pp)/(13) 99171-7722 (Vivo)/(13) 33123-8279 (res.) 
ou jujugi@ig.com.br.

Vidros/Espelhos/Box
Temperados, comuns, espelhos. Box para ba-
nheiro. Portas e janelas de vidros temperado. 
Guarda corpo. Tampos de mesa. Fechamento de 
área. Elaboramos projeto ao seu gosto e necessi-
dade. Ótimos preços. Faça um orçamento. R&D 
Vidraçaria, fones: 3567-5385 /96512-7459.

Energias renováveis
Construções ecológicas. Temos a solução para 
economia de energia elétrica para sua casa 
através da adoção de dispositivos de captação 
de energia solar ou eólica. Projetos, venda, ins-
talação e manutenção. Rua Corin, 384 – Vila 
Ré (próximo a PCA). Fones: 2835-2171/97984-
6676/99433-9981 ou enersol.renova@gmail.com.

Suplementos Alimentares
Produtos dietéticos e naturais. Suplementos, fa-
rinhas e grãos, nutracêuticos, sem glúten, lacto-
se, açúcar. Fone: 3705-7230. Acesse: www.zero-
asem.mercadoshops.com.br/www.zero-a-sem.
com/Facebook.com/zeroasem.

Apartamento na Praia Grande
Alugo para fi nais de semana, férias e tempo-
radas. Na Vila Guilhermina. Bem próximo da 
praia. Tratar com Gilmar Messias, fones: 2982-
2600/95877-0417 (Tim)/97990-9609 (Oi).

Divisor de horas

DIRETORIA EXECUTIVA
Coordenadores da Secretaria Geral: 
Alex Adriano Alcazar Fernandes
Raimundo Borges Cordeiro de A. Filho
Wagner Fajardo Pereira
Coordenadores da Secretaria de Finanças, 
Administração, Patrimônio e Pessoal:
Antônio Takahashi 
Marcos de Abreu Freire
Messias Justino dos Santos 
Coordenadores da Secretaria de Imprensa e 
Comunicação:
André Soares Inocêncio 
Elaine Damásio de Alencar Pereira
Secretaria de Formação Sindical: 
Aparecido José da Silva
Secretaria de Assuntos Jurídicos: 
Flávio Montesinos Godoi
Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura: 
Edgard Balestro
Secretaria de Políticas Sociais: 
Rodrigo Dell’Amonica Kobori  
Secretaria de Assuntos da Discriminação 
Racial: 
Vânia Maria Gonçalves
Secretaria de Assuntos da Situação da 
Mulher: 
Ana Cláudia Borguin Eustáquio  
Secretaria de Assuntos de Saúde e 

Condições de Trabalho: 
Narciso Fernandes Soares 
Secretaria de Assuntos Sócio-Econômicos e 
Tecnológicos: 
José Alexandre Roldan Rodrigues
Secretaria de Organização:
Almir de Castro
Secretaria de Relações Intersindicais: 
Salaciel Fabrício Vilela
Secretaria de Assuntos Previdenciários: 
José Vanderlei da Silva
Secretaria de assuntos LGBTTs, diversidade 
sexual e identidade de gênero:
Ivânia Alves Moura

CONSELHO FISCAL:
André Luis Piovesan
Antônio Carlos Monteiro
Dagnaldo Gonçalves Pereira
Ricardo Lourenço Machado
Rosa Maria Anacleto 

DIRETORIA DE BASE:
Agnaldo Lima Felipe
Alex Santana Vieira
Alexandre C. Leme
Anibal de Jesus V. Neto
Armando R. Norberto
Carla de C. Yonamine
Carmen S. de Oliveira
Celso Trapaga Borba

Claudia S. Damasceno
Eduardo A. Pacheco
Eduardo A. Crunfli
Felipe S. Bisulli
Francisco Duarte Reis
Gelson Brito Junior
Glauco de O. Vasconcelos
Gustavo de A. Vieira
Jorge da Paixão Melo
José Roberto S. Campos
Luiz Carlos M. Herrera
Manuel Xavier L. Filho
Maridalva M. de Oliveira
Marília Cristina Ferreira
Maruzan F. de Brito
Monique Emília Viana
Nailton Alves dos Santos
Pedro Augustinelli Filho
Rubens R. Leite Filho
Sérgio Renato S. Magalhães
Silvia Eneida Verdasca
Valéria C.Rodrigues
Willian Douglas G. Martins
Wilson Clemente de Souza.
SUPLENTES:
Adelson Abrahão G. Lemos
Flávio Rogério G. Santos
Francisco Testa Filho
Paulo Otávio A. de Almeida
Rodrigo Armando da Silva

Os 62 membros da nova diretoria assumem nessa data os trabalhos até 2019. 
Confi ra a lista da diretoria executiva, de base e Conselho Fiscal. 

O Departamento Jurídico 
vai apurar o valor de cada um, 
para isso é necessário que o 
trabalhador compareça pesso-
almente com todas as cópias de 
holerites que desejam receber 
de diferença relativa ao pe-
ríodo de abril de 2008 à maio 
de 2013. Além disso é preci-
so apresentar RG, CPF, PIS e a 
CTPS (cópia ou original) para 
verifi car a situação.

O Sindicato ganhou ação em 1ª instância da Justiça do 
Trabalho no processo que garante o retorno das datas de pa-
gamento e adiantamento quinzenal para o último dia do mês 
e dia 15 respectivamente, mas o Metrô recorreu à decisão e 
agora o processo está no TRT. A empresa entrou com manda-
do de segurança que impede o cumprimento da decisão até 
que todas as instâncias esgotem.

Processo da data de pagamento

Convidamos toda a categoria para participar da confraternização da nova diretoria eleita no dia 4 
de novembro, a partir das 18h, no Sindicato. A posse ofi cial vai ocorrer dia 6/11
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