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O ano de 2016 entrará para 
a história do País. Temer 
assumiu a presidência da 
República no fi nal de agosto 
e, desde então, tem como 
principal tarefa a retirada de 
direitos dos trabalhadores, 
estudantes e da sociedade 
em geral. É necessária 
a unidade de todos os 
metroviários e da população 
para enfrentarmos esses 
ataques e também a 
privatização da Linha 5-Lilás

2017

Assembleia dia 15/12, quinta-feira
 No Sindicato, 18h30: Deliberação do orçamento para 2017, 

campanha contra a privatização e campanhas gerais

O Sindicato não funcionará de 23/12 a 1º/1 por conta das 
festas de final de ano. Os telefones de todos os diretores 
estarão disponíveis no site do Sindicato.   

Temer está atacando os direitos 
trabalhistas, a Previdência (in-
viabilizando a aposentadoria), 

os investimentos em educação, saúde e 
transporte público. Quer liberar a ter-
ceirização em todos os setores das em-
presas, entre outras iniciativas. 

Resgate dos direitos dos 
metroviários

Nós, metroviários, também conti-
nuaremos nossa resistência ao projeto 
de privatização da Linha 5-Lilás, levado 
à frente pelo governador Alckmin. Mui-
to importante é nossa tarefa de resgatar 
direitos que foram perdidos no último 
período, como os pagamentos nos dias 
15 e 30, adiantamento da primeira par-
cela do 13º em janeiro, entre outros. 

Vamos precisar da união de toda a 
categoria para vencermos. E vamos pre-
cisar da ajuda de outros trabalhadores 
e da população para derrotarmos Te-
mer e Alckmin. Sozinhos, não avança-
remos. A palavra-de-ordem é união! 

Sindicato terá recesso

união para mantermos 
nossos direitos

A diretoria do Sindicato dos Metroviários 
deseja a todos boas festas. Que tenhamos 
muita determinação para os desafi os de 2017!
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Unidade no Sindicato para construir a 
unidade da categoria

Nova Gestão

Os desafios da nova diretoria

Mais uma ges-
tão se inicia e os 
desafios não são 
pequenos. A elei-
ção nome a nome 
aprovada no 
Congresso tam-
bém foi aprova-

do pela categoria. A direção eleita é 
composta por lideranças que metro-
viários e metroviárias reconhecem 
como seus principais representan-
tes. A direção colegiada também é 
uma experiência que será testada. 
Com três coordenadores-gerais e 
três coordenadores de Finanças e 
Patrimônio, as três chapas que com-
põem a executiva serão desafiadas 
a trabalhar com unidade e respeito 
às diferenças, pois os interesses dos 
trabalhadores são superiores às di-
ferenças de concepção.

O primeiro teste foi vitorioso. 
Prevaleceu a unidade para cons-
truir um debate com a categoria 
sobre a atual situação do País e os 
ataques contra os direitos do tra-
balhador tramados pelo governo 
ilegítimo de Temer, o Congresso e o 
Poder Judiciário. Nas duas primei-

ras assembleias da nova gestão, a 
direção do Sindicato debateu poli-
ticamente e encaminhou propostas 
unitárias, respaldadas por quase 
unanimidade dos presentes.

Do ponto de vista das nossas de-
mandas específicas, o desafio não 
é menor. A luta contra a privatiza-
ção é reiniciada com o lançamento 
do Movimento Mais Transporte e 
a divulgação da pesquisa realiza-
da pelo Instituto Locomotiva. Ela 
aponta que o usuário reprova a 
falta de funcionários, a alta tarifa 
e a superlotação dos trens. E não 
tem a privatização como solução 
ou prioridade. Ao contrário, acre-
dita que a privatização só vai au-
mentar a tarifa.

Retomamos a negociação da PR 
e não podemos aceitar um acordo 
inferior ao anterior. Quando fecha-
mos o Acordo Coletivo, em maio, 
sem garantir o valor mínimo, adia-
mos uma luta. Agora não podemos 
vacilar. Embora tenhamos um avan-
ço na direção da PR igualitária, com 
a parte fixa em 70%, as metas não 
podem ter o peso que o Metrô quer 
dar a elas.

Em relação à intrajornada, pre-
cisamos garantir no próximo dia 
15 um acordo que garanta aos que 
optaram por manter suas jornadas 
que seja estabelecida a garantia da 
continuidade de seu direito. 

Na próxima Campanha Salarial 
temos que lutar para restabelecer os 
direitos que perdemos no último pe-
ríodo, como o resgate do pagamento 
no dia 30 e quinzenal no dia 15, a 1ª 
parcela do 13º salário em 15 de ja-
neiro e uma avaliação de desempe-
nho que não seja a armadilha que o 
Metrô armou neste ano.

Nosso esforço é garantir a unida-
de da categoria e sua mobilização 
para lutar pelos seus direitos, mas 
também o de pressionar para abrir 
as portas que a empresa fechou e 
tentar romper a intransigência. 
Agora não tem mais chapa 1, 2, 3, 
4 ou 5. Há uma diretoria do Sindi-
cato que tem o dever de trabalhar 
unida para estimular a mobilização 
da categoria e enfrentar o momento 
difícil que o país atravessa. 

Wagner Fajardo é coordenador-
geral do Sindicato

O Sindicato funciona agora de 
forma colegiada, sem presidente, 
e com três coordenadores-gerais. 
A unidade de toda a diretoria e a 
categoria será necessária para 
enfrentarmos os enormes desa-
fios que temos pela frente. 

A luta contra a privatização 
da Linha 5-Lilás é fundamental 
para os metroviários. O governa-
dor Alckmin tem a seu lado todo o 
aparato do Estado e a imprensa. 
Por isso, sem a ajuda de outras 

organizações e, principalmente, 
da população, não seremos vi-
toriosos. A criação do M + T tem 
esse objetivo (página 4).

Já a classe trabalhadora bra-
sileira, metroviários inclusos, tem 
uma luta crucial contra o gover-
no Temer. A PEC 55, as reformas 
trabalhista e da Previdência e a 
legalização da terceirização, en-
tre outras iniciativas do governo 
federal, representam um retro-
cesso histórico com perdas de 

direitos duramente conquistados.  

 Muito importante também é 
conseguirmos uma PR sem metas. 
Para isso, buscamos negociar 
exaustivamente com a empre-
sa, como estamos fazendo com a 
questão da intrajornada. Árdua 
também  será a luta para recu-
perar direitos, como as datas de 
pagamentos e o pagamento da 
primeira parcela do 13º salário 
em janeiro. A palavra-de-ordem 
é unir e mobilizar! 

Esporte

Final de Futsal 2016 será dia 17/12 
A final do campeonato de Fu-

tebol de Salão do Sindicato está 
marcada para o dia 17/12, a par-
tir das 9h. Nas semifinais, o Loko-
motiva venceu o Ilha Carniceiros 
por 8 a 3. A equipe do Bons de 
Copo ganhou do MTV por 5 a 2 e 
também está na final. 

Para abertura das disputas 

acontecerá uma partida de fu-
tebol feminino entre o time 2 To-
ques e A.B.U.P.V, às 9h. Às 10h vai 
acontecer a disputa do terceiro 
lugar entre Ilha Carniceiros e 
MTV e depois, às 11h, a grande 
final entre Lokomotiva e Bons de 
Copo. 

Compareça e divirta-se.

PR
A empresa desmarcou a reunião que es-
tava agendada para 6/12. O Sindicato en-
trou em contato com o Metrô para mar-
car uma nova data para discutir a PR.

Colônia de Férias
As diárias da Colônia de Férias do Sin-
dicato serão reajustadas a partir de 
1º/1/2017. O valor mínimo passará de R$ 
30 para R$ 39; R$ 25 para R$ 32 para con-
vidado; quatro pessoas: de R$ 40 para 
R$ 51 e cinco pessoas de R$ 50 para R$ 
62. Conforme deliberação de 2013, as 
reservas devem ser reajustadas com 
os mesmos índices conquistados pelos 
metroviários. Como de 2014 a 2016 não 
houve reajustes, eles foram somados e 
aplicados a partir de janeiro. 

Ação OTM 3
O Sindicato obteve vitória numa ação co-
letiva contra o Metrô em que se discute 
o enquadramento da régua salarial no 
cargo de OTM 3. Em 2010 a Companhia 
resolveu fazer uma diferenciação injus-
ta e ilegal entre os trabalhadores, pois o 
cargo é único. O Tribunal do Trabalho 
determinou o correto enquadramento 
e o pagamento dos valores retroativos, 
corrigindo esta antiga distorção. Os 
trabalhadores (ocupantes do cargo de 
OTM 3 que não estavam corretamente 
enquadrados) que ainda não enviaram a 
documentação para o Sindicato (contra-
cheques desde 2010), deverão procurar 
o Jurídico da entidade e entregar os ho-
lerites.

Rifa
Para ajudar os companheiros que foram 
demitidos em 2016, o Sindicato está ven-
dendo uma rifa. Os sorteados ganharão 
vagas na Colônia de Férias do Sindicato. 
Procure o diretor do Sindicato na sua 
área e contribua!

Privatização é isso!
O elevador para funcionários da esta-
ção Largo Treze (Linha 5-Lilás) está 
quebrado. O Sindicato procurou o SG, 
que informou que o elevador só será 
consertado no ano que vem. É a de-
monstração do sucateamento da L5 
que o governo promove para privati-
zá-la.

Reunião das mulheres
Atenção, metroviárias! Vamos nos orga-
nizar para discutirmos ações em nossa 
defesa. Igualdade e oportunidade para 
todas! Reunião no Sindicato, dia 16/12, 
às 10h30 e 18h. Anteriormente, a reu-
nião estava agendada para 14/12.

Subcomissão de Mulheres
O Sindicato apoia a iniciativa das CIPAS 
em criar a Subcomissão de Saúde e Pro-
teção à Mulher. 

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Imagem: Freepik
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Metroviários vão a Brasília, contra a PEC 55, no dia 29/11, Dia Nacional de Lutas e Paralisações

O Senado Federal aprovou em 1º turno, no dia 29/11, a proposta de emenda à 
Constituição que congela gastos públicos por 20 anos em saúde, educação e áreas sociais

O futuro do País está em jogo
PEC 55

Com o argumento de supe-
rar a crise econômica, o gover-
no Temer apresentou o projeto 
que impõe um teto de gastos 
das contas públicas limitando 
investimentos ao índice de in-
fl ação. Mais de 40 mil pessoas 
protestaram em Brasília contra 
a medida e a Polícia Militar do 
DF reprimiu a manifestação.

Contradições

Se a proposta visa superar 
uma crise econômica nos dias 
de hoje, não haveria motivos 
para a aplicação de uma mu-
dança com duração prolongada. 
Outra evidente incoerência é 
que se propõe impor uma políti-
ca de austeridade para reduzir 

gastos sociais mas em nenhum 
momento fala-se em alterar as 
formas de pagamento dos juros 
da dívida, que hoje atigem cerca 
de 50% do PIB.

Além disso, o reajuste no 
salário mínimo está ameaçado. 
Nos últimos 13 anos os salários 
foram reajustados 213% acima 
da infl ação. Se a PEC for apro-
vada, isso acabará e o aumento 
fi cará limitado à infl ação. 

Manifestações

Este projeto quer retirar in-
vestimentos em áreas essenciais 
que atingem especialmente a 
população pobre e trabalhado-
ra. Por isso o povo está indo às 
ruas protestar contra os ataques 

do ilegítimo governo Temer.
Já foram realizadas diver-

sas manifestações e atos con-
tras a medida. Nos dias 11 e 25 
de novembro diversas catego-
rias paralisaram as atividade 
contra a PEC 55 e as reformas 
trabalhista e previdenciária. 
Centenas de escolas e universi-
dades foram ocupadas contras 
essas medidas e da MP do ensi-
no médio. 

No dia 29/11 milhares de 
pessoas, de todo o País, foram a 
Brasília protestar contra a PEC 
e o governo estadual deu or-
dens para que a PM realizasse 
um massacre, reprimindo du-
ramente a manifestação que se-
guiu pacifi camente seu trajeto. 

Reforma da Previdência é baseada em mentiras! Entenda os mitos

Como é atualmente 
e como vai fi car se 
aprovada

O orçamento previsto na 
Constituição Federal para 
áreas sociais determina que, 
pelo menos, 18% da receita 
líquida de impostos do PIB sejam 
destinados para investimentos 
em educação e 15% para a 
saúde. No ano passado foram 
gastos R$ 100 bilhões em saúde 
e R$ 82 bilhões para educação e 
cultura.

Se estivesse aprovada à 
época os investimentos não 
passariam de R$ 92 bilhões e 
R$ 77 bilhões respectivamente.

A Reforma da Previdência já está tramitando na Câmara dos Deputados como PEC 287. Temer quer 
aumentar para 65 anos a idade mínima da aposentadoria de homens e mulheres. Para impor esse 
enorme retrocesso, o governo federal divulga várias mentiras

Temer, com ajuda da imprensa, afi rma que 
a Previdência dá prejuízo e que a reforma é 
necessária para garantir a aposentadoria das 
próximas gerações. Por trás desse argumento 
há várias mentiras. Primeira: governo escon-
de que mais da metade do “rombo” é causada 
por benefícios concedidos às empresas. Bilhões 
de contribuições previdenciárias deixam de ser 
pagas todos os anos por causa das políticas de 
isenções e por causa da sonegação fi scal.

Segunda grande mentira: governo inclui 
apenas as contribuições dos trabalhadores e dos 
empresários nas contas da Previdência Social. 
Na verdade, Previdência, Assistência Social e 
Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse 
sistema conta com diversas fontes de fi nancia-
mento. Além dessas contribuições, o governo 
também é responsável por repassar as contri-
buições sociais. O suposto “rombo” se transfor-
ma em superávit quando somados todas as fon-
tes de fi nanciamento.  

O problema é que o governo descumpre a 
Constituição. Receitas que deveriam ser desti-

nadas à Seguridade são desviadas para o paga-
mento da dívida pública com mecanismos como 
a Desvinculação de Receitas da União (DRU). 
Com todas as fontes, a Previdência apresentou 
superávit de R$ 55,7 bilhões em 2014 e de R$ 11,1 
bilhões em 2015. Não podemos aceitar uma pro-
posta baseada em mentiras! Diga Não à Reforma 
da Previdência!

Fonte: Anfi p (Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil)

QUEREM QUE VOCÊ ACREDITE QUE É PRECISO CORTAR 
DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E  DA EDUCAÇÃO

* Gastos da União de 2014

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato
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Diretores visitam o novo presidente 
do TRT

Classifi cadosLançado o Movimento 
Mais Transporte (M+T)

O objetivo do M + T é defen-
der o transporte público 
estatal e organizar um 

amplo movimento, com a par-
ticipação da população, para 
evitar a privatização da Linha 
5-Lilás do metrô. O M + T tem 
uma página no facebook (Mo-
vimentoMaisTransporte) e foi 
tema de Carta Aberta à Popu-
lação e informe publicitário no 
Metrô News. O próximo passo é 

envolver mais setores organiza-
dos da sociedade na luta. Serão 
realizados atos e audiências pú-
blicas na Câmara Municipal e 
Assembleia Legislativa. 

Durante o lançamento foi 
apresentada à imprensa uma 
pesquisa sobre o transporte 
pública realizada pelo Instituto 
Locomotiva. Segundo o estudo, 
apenas 4% dos entrevistados 
priorizam a privatização como 

solução para o transporte. 
Sem consultar o Sindicato 

dos Metroviários e a popula-
ção, o governo Alckmin segue 
rapidamente seu cronograma 
de “concessão” da L5. No dia 
1º/12 foi publicada a minuta e 
está prevista para abril a fi na-
lização do edital. Participe das 
atividades promovidas pela M + 
T. Contribua com a luta contra a 
entrega da L5! 

Vende-se Sobrado
Vendo próximo à praça da Ponte Rasa. 2 dor-
mitórios, 2 suítes, sala, cozinha, quintal, 1 vaga, 
aquecedor solar, reservatório para água de chu-
va, energia solar. Entrega em 01/2017. Aceito 
fi nanciamento e FGTS. R$ 350 mil. Tratar com 
Emerson, fone: 94771-8929.

Vendo Sobrado
3 dormitórios (1 suíte), 2 vagas, quintal, reserva-
tório de água de chuva, energia solar e aquece-
dor solar. Próximo a praça da Ponte Rasa (Rua 
Lucas Bati, 68, Ponte Rasa). Aceito fi nanciamento 
e FGTS. R$ 450 mil. Entrega em 01/2017. Tratar 
com Emerson, fone: 94771-8929.

Vendo Apartamento
3 dormitórios, 1 WC, sala ampla e armários em-
butidos. Lazer total. Bem seguro. Ônibus na por-
ta para metrô Vila Matilde. Aceito imóvel até R$ 
250 mil e veículos (carro ou moto). Tratar com 
José Francisco Rosa, fone: 97281-2443.

Vendo Sobrado
No  Boqueirão, Praia Grande. 3 dormitórios (1 
suíte), 2 vagas, área gourmet com churrasqueira. 
Aceito troca/fi nanciamento bancário. Excelente 
localização, próximo a comércio e à praia. Tratar 
com Márcia, fone: 99298-4019.

Câmera, lentes e fl ashes
Canon EOS 6D Full Frame (corpo). Acompanha 
bateria extra, alça, cds, tampas e cabos origi-
nais. R$ 5.200. Objetiva Canon EF: 50mm 1:1.8 II. 
Acompanha parassol Canon ES-62 e tampas origi-
nais. R$ 400,00. Objetiva Canon, EF 24-70mm, 
1:2.8 L USM. Acompanha parassol Canon EW-
-83F e bag. R$ 5.200. Objetiva Sigma para Canon, 
12-24mm, 1:4.5-5.6, II DG HSM. Acompanha pa-
rassol. R$ 2.250. Flash Canon Speedlite 580EX II. 
Acompanha difusor, rebatedor, base e bag. R$ 
1.100. Flash Canon Speedlite 420EX. Acompanha 
difusor, base e bag. R$ 450,00. Controle Remoto 
Canon RC-6. R$ 65,00. Tratar com Pedro, fone: 
99674-2211.

Vendo Som
Duas caixas de som profi ssionais, passivas de 
15”, marca Electrovoice, modelo Tour X Tx1152. 
Usadas. Excelente estado. Marca reconhecida 
mundialmente como High-End. Excelente quali-
dade, fi delidade (Hi-Fi) e potência. Indicada para 
DJ’s, bandas e igrejas. Acompanham capas. Tra-
tar com Pedro, fone: 99674-2211.

Samba de qualidade
O grupo de samba Verdadeiro Encanto é um gru-
po que faz um samba e pagode de qualidade. Um 
samba reto, agradável de ser ouvido. Atendemos 
festas familiares, empresas, casas noturnas e 
shows em geral. Preço especial para metrovi-
ários. Contato para shows: Lucas, fone: 94287-
0747  ou Carlos, fone: 94713-7979 (Whatsapp).

Portões
Trabalhamos com vários tipos de portões. Bascu-
lante, de corre pi, voltante e outros. Grades, cor-
rimão, estruturas metálicas, escadas e manuten-
ção em geral. Atendemos residencias, empresas, 
condomínios e outros. Desconto p/ metroviários.
Material 100% galvanizado com pintura (zarcão) 
e garantia de serviços por profi ssionais qualifi -
cados. Tratar com Barbosa, fone: 94713-7979 
(whatsapp).

Presentes
Trabalhamos com presentes e coleções temá-
ticas como Pokémon e Star Wars, além de uma 
linha de acessórios femininos, pelúcias e diver-
sas opções de presentes. Acesse e conheça em: 
facebook.com/kumastoregeek ou kumastore.
lojavirtualnuvem.com.br

Apartamento
Vendo apartamento em São Vicente. Tratar com 
Valmir, fone: (13) 99126-4403.

Apartamento
Vendo com 2 dormitórios, dep. de empregada, 2 
banheiros, 1 vaga de garagem. A 10 minutos da 
praia. R$ 300 mil. Condomínio: R$ 180,00. IPTU 
R$ 170.   Tratar com o OTM2 Valmir Sousa, fone 
(13) 99126-4403/(13) 3329-9248.

Apartamento
Vendo na Vila Monumento. Sala, cozinha e 2 
dormitórios com armários embutidos e 1 vaga. 
R$ 360 mil. Tratar com Gilberto, fone: 2061-
6283/2769-1683/99681-4850.

Sobrado 
Vendo próximo a estação do metrô Jardim São 
Paulo. 3 suítes com armários embutidos, escritó-
rio, sala, lavabo, cozinha, dispensa, churrasquei-
ra, edícula, garagem para 3 autos. Terreno de 
156m² (área construída de 183m²). R$ 720 mil. 
Tratar com João, fone: 98332-7159.

Alugo casa na Praia Grande
Com 3 dormitórios sendo 1 suíte, com churras-
queira, tv a cabo, 2 vagas, comporta de 10 a 12 
pessoas. Alugo para temporada, Natal, carnaval 
e folgas. 3 quadras da praia, no Balneário Flóri-
da. Comércio próximo. Tratar com Solange ou 
Almir, fone: 98653-2533 (Tim) .

Kuma Store - Loja virtual 
Trabalhamos com presentes e coleções temá-
ticas como Pokémon e Star Wars, além de uma 
linha de acessórios femininos,  pelúcias e diver-
sas opções de presentes para o Natal. Acesse e 
conheça em: facebook.com/kumastoregeek ou 
kumastore.lojavirtualnuvem.com.br.Whatsapp: 
97338-6348.

Os diretores Takahashi, Go-
doi, Fajardo, Vânia e Elaine esti-
veram, no início de novembro, 
na sede do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) – 2ª Região e 
conversaram com o presidente 
da entidade, Wilson Fernandes, 
para apresentar a nova direto-
ria do Sindicato.

Empossado recentemente, 
Fernandes manifestou-se con-
trário à fl exibilização da legisla-
ção trabalhista, à terceirização 

e à PEC 55. Ele também apontou 
a importância das entidades 
sindicais no debate a respeito 
das alterações relativas em cur-
so, que representam prejuízos 
aos direitos sociais. 

Em entrevista para Magis-
tratura e Trabalho, publicação 
ofi cial da Associação dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho, o 
presidente do TRT deu a seguin-
te declaração: “Entendo que é 
nos momentos de crise que se 

torna mais necessária a pro-
teção que emerge das leis tra-
balhistas. Em períodos de alta 
taxa de desemprego, é sedutor 
o argumento de que uma even-
tual ‘fl exibilização’ de direitos 
proporcionaria um acréscimo 
de postos de trabalho. (...) Vejo 
com preocupação o risco de que 
possamos vir a experimentar 
um retrocesso de décadas na 
conquista de direitos sociais, 
para começar tudo de novo”. 

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Movimento em Defesa do Transporte Público  foi lançado em São Paulo, no dia 23/11

Foto: arquivo/Sindicato


