
Filiado à

11 de Janeiro de 2017

541Nº

ASSEMBLEIA: 19/1  
Quinta-feira, às 18h30, no Sindicato.

Pauta: 
Intrajornada

Sobre as negociações da Intrajornada

Uso do colete da
 Intrajornada

A partir de 11/1 (quarta-feira)
 na Manutenção

A partir de 17/1 (terça-feira)
 na Operação

O ingresso de ações da intrajornada tem 
sido um fator  determinante para dificultar a 
negociação que garanta a manutenção do intervalo 
de 30 (trinta) minutos de refeição. Retomamos 
a negociação e por isso é importante a 
solidariedade de classe. Neste momento em que 
foram reabertas as negociações, precisamos de 
unidade para  garantir a manutenção da jornada . 
Não ingresse com novas ações.

Nesta terça feira, dia 10/1, tivemos 
duas reuniões para a retomada 
de negociação sobre a Intrajor-

nada. Uma pela manhã com a empresa, 
que reafi rmou a disposição de fechar 
acordo, e a segunda reunião às 16h na 
SRTE, onde Sindicato e empresa pro-
puseram conjuntamente a emissão de 
portarias que garantam  a manutenção 
das escalas de trabalho praticadas atu-
almente e o intervalo de refeição remu-
nerado. 

A SRTE apresentou as condições 
previstas na legislação para emissão da 
Portaria:
1- Escalas que garantam folgas pelo me-

nos um domingo por mês.
2- Que não haja hora extra programada.
3- Aprovação de jornada diária que não 

contemple intervalo para refeição 
entre a 4ª e 6ª hora (VPN/VPL).

Só a unidade e a mobilização da 
categoria poderão garantir o fecha-
mento do acordo.

Atenção
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Uma publicação do

A maior tragédia do metrô continua impune. A Justiça inocentou os 14 réus 
do caso da cratera do metrô, acidente que deixou sete mortos em 2007 nas 
obras da estação Pinheiros da Linha 4-Amarela. Há suspeitas de pagamento de 
propina a promotor de Justiça para favorecer as empreiteiras nas apurações

Dez anos de impunidade
Cratera de Pinheiros

Em outubro de 2016, a 
Justiça de SP decidiu que 
não existem responsá-

veis pela cratera que se abriu, 
em janeiro de 2007, durante 
a construção da estação Pi-
nheiros da Linha 4-Amarela, 
quando sete pessoas morre-
ram. A Linha 4 é a única cons-
truída e administrada por em-
presas privadas no metrô de 
São Paulo. 

O consórcio responsável 
pela obra era formado pelas 
empresas Odebrecht, OAS, 

Queiroz Galvão, Camargo Cor-
rêa e Andrade Gutierrez, todas 
envolvidas em escândalos de 
corrupção. Documentos apre-
endidos pela Polícia Federal 
apontam a suspeita de paga-
mento de propina a promotor 
de Justiça para favorecer essas 
empresas nas investigações. 

O buraco de Pinheiros é a 
imagem da privatização do me-
trô. Os(as) trabalhadores(as) 
estão vigilantes na apuração 
do acidente e cobram transpa-
rência e punição dos culpados. 

Ato contra a 
impunidade
12/1 (quinta-
feira), às 13h30, 
na Estação  
Pinheiros do 
metrô

Foto: Clayton de Souza/Estadão Conteúdo
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Falta de funcionários provoca 
aumento da violência no metrô  

No dia 25 de dezembro, o 
ambulante Luiz Carlos Ruas foi 
assassinado na estação Pedro II do 
metrô, após defender um homos-
sexual e uma travesti. Isso é resul-
tado do sucateamento provocado 
por Alckmin, pois deixa de inves-

tir e de contratar, facilitando esses 
atos de violência

Alckmin está levando à fren-
te seu processo de privatização do 
metrô. Com esse objetivo, ele dei-
xa de investir, precariza e, ao in-
vés de contratar, pretende demitir 

mais metroviários. Os prejudica-
dos por essa política irresponsável 
são os usuários do metrô e funcio-
nários, que enfrentam diariamen-
te situações dramáticas. 

O metrô precisa de mais 
funcionários! 

Alckmin e o prefeito de São Paulo, 
João Doria (ambos do PSDB) pro-
meteram congelar a tarifa básica 

de ônibus, metrô e trem. Mas os esper-
tinhos reajustaram, desde 8/1, a integra-
ção dos ônibus com metrô ou trem.  

Os passageiros que fazem a integra-
ção entre a Linha 5-Lilás do metrô e as 
linhas intermunicipais passarão a pagar, 
no dia 22/1, R$ 1,12 para quem chegar 
de ônibus e acessar o metrô e R$ 1,62 
para quem fazer o caminho inverso. E 
os passageiros das linhas municipais que 
fazem integração com trólebus nos ter-
minais de Diadema, Piraporinha e São 
Mateus estão pagando taxa de embarque 
de R$ 1 para seguir viagem no Corredor 
Metropolitano ABD.  

De forma mentirosa e demagógica, 
Alckmin e Doria prometeram congela-
mento. Mas aumentaram a integração e 
outros serviços, prejudicando a popula-
ção, principalmente aqueles que moram 
nas periferias. 

Num primeiro momento Alckmin se 
negou a receber o ofi cial de Justiça para descum 
prir uma determinação que suspende os reajustes.

No dia 12/1 (quinta-feira) será realizado um 
ato contra o aumento, na Praça do Ciclista, às 
17h.

Alckmin e Doria mentem e 
aumentam a integração

O reajuste da integração é de 14,8%; outros tipos de 
Bilhetes (24 h, Mensal, Madrugador) sofreram aumento de até a 50% 
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Colônia de Férias no Carnaval: 
 fi que atento ao sorteio!

 20/1 (sexta-feira): Esquentando 
os Tamborins. Samba no 
Sindicato a partir das 19h. 

 4/2 (sábado): Tradicional 
Feijoada, das 12h às 15h (R$ 
25,00, à vontade. Três latas de 
cerveja por R$ 10), no Sindicato. 
Vai rolar samba a partir das 14h 

 10/2 (sexta): Var rola mais um 
Samba da Banda, a partir das 
19h. No Sindicato.

 17/2 (sexta): Baile de Carnaval, 
no Sindicato com a escolha da 
Corte da Banda (Rainha e as 
Princesas). 

 24/2 (sexta): Grande Desfi le 
da Banda. Concentração a 
partir das 18h, na esquina da 
Augusta com a Luís Coelho. A 
diversão é gratuita e garantida 
com distribuição do abadá e a 
tradicional batida.  

Banda do Trem Elétrico: 
Calendário do Carnaval 2017

Se você é sindicalizado, as 
inscrições continuam abertas 
para  utilização no Carnaval, 
até 31/1, às 18h. Inscreva-se 
no site do Sindicato (www.
metroviarios.org.br).  
Confi ra o resultado do 
sorteio a partir de 1º/2.  

Dança do Ventre
A partir de fevereiro, todas as 

quintas-feiras, das 16h às 17h15, 
haverá aulas de Dança do Ventre 

no Sindicato. A primeira aula, 
no dia 2/2, será gratuita. Valor 
por mês: R$ 65. As aulas serão 

ministradas pela professora Helô 
Fernandes. Informações pelo 

telefone 96296-8259.  

No intuito de apro-
ximar os metroviários e 
proporcionar maior lazer 
e cultura para a categoria, 
o Sindicato promoverá 
um dia de eventos cultu-
rais, envolvendo música 
de vários estilos, poesia, 
danças, capoeira, entre 
outras várias atividades. 

Para isso, de dia 16/1 

a 17/2, qualquer metrovi-
ário poderá fazer sua ins-
crição para participar dos 
eventos. Em breve, dis-
ponibilizaremos um link 
para que possam preen-
cher o formulário de ins-
crição. Mais informações, 
contate a Secretaria de Es-
portes, Cultura e Lazer do 
Sindicato. 

Encontro dos motoclubes e 
motociclistas metroviários

Acontecerá, dia 3/2 (sexta-feira), 
a partir das 20h, na quadra do 
Sindicato. Vai rolar muito rock 

com a banda Route 66 e churrasco 
0800. Organização dos motoclubes 

Furacão da Estrada, Fora dos 
Trilhos, Zona Leste MC, Vutu´s e MA 
Nóistradamus. Participe! Promoção: 

três latas de cerveja a R$ 10.  

11/3: Dia de Eventos Culturais


