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O Brasil vai parar!

Greve geral em 28/4!
Os metroviários vão parar no dia 28/4, dia em que será realizada uma Greve Geral no País.
A decisão foi aprovada na assembleia de 11/4 (terça-feira). A luta é contra as Reformas da
Previdência e Trabalhista, a terceirização e privatização. A assembleia também votou um
plano de lutas contra a terceirização das bilheterias de todo o metrô

O

15/3 mostrou que é possível
realizar uma Greve Geral
no Brasil. Agora, chegou
o momento de parar e mostrar ao
governo Temer que não aceitamos
perder a aposentadoria, os direitos
trabalhistas e sermos submetidos à
terceirização.
Os trabalhadores estão conscientes de que agora é o momento
de realizar uma grande mobilização. As Centrais Sindicais, sindicatos e os movimentos sociais estão
unidos para a Greve Geral. Todos à
assembleia do dia 27/4. Vamos parar o Brasil.

Metrus

Categoria não
aceita aumento!
A assembleia de 11/4 rechaçou
a proposta da direção do Metrus de
aumentar os planos de saúde MSI
(em 39%) e MSB (30%). O ataque atinge o conjunto da categoria metroviária. A assembleia também decidiu
que a questão do Metrus terá prioridade na Campanha Salarial 2017.

Categoria rejeita terceirização das bilheterias

D

e forma sorrateira,
sem qualquer tipo de
divulgação, o Metrô
realizou um pregão no dia
28/12/2016 para terceirizar
as bilheterias de todo o Metrô. Todo o processo de entrega foi finalizado em 16/2/17.
O pregão foi realizado de
forma ilegal, pois trata-se de
atividade essencial dos metroviários.

BILHETERIA

A assembleia de 11/4 rejeitou a terceirização das
bilheterias e aprovou um Plano de Lutas:
. Plenárias, no dia 19/4, com toda a categoria no Sindicato, às 10h e 18h, para discutir a terceirização
. Setoriais e reuniões nas áreas para esclarecimento
do assunto
. Uso de adesivo contra os ataques
. Utilizar todos os procedimentos jurídicos para barrar a terceirização

Assembleia dia 27/4, quinta-feira

á No Sindicato, 18h30. Pauta: Greve Geral, luta contra a terceirização e privatização
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Opinião

Cotidiano

Lutar contra a privatização, a terceirização
e as reformas da Previdência e Trabalhista
para fortalecer nossa Campanha Salarial
Estamos
entrando em nossa Campanha
Salarial num
momento muito difícil para
os trabalhadores. O governo Temer e o
Congresso Nacional, atolados em denúncias de corrupção, tentam retirar
nossos direitos para favorecer empresários, banqueiros e empreiteiras que
financiam suas campanhas eleitorais.
Ou seja, o governo quer que os assalariados desse País paguem pela crise
política e econômica que nos enfiaram.
As reformas na Previdência, Trabalhista e a ampliação da terceirização estabelecerão uma forma mais perversa ainda na relação capital e trabalho.
Na Previdência, mínimo de 65
anos de idade e 49 de contribuição
para se aposentar com o teto, enquanto deputados e senadores se aposen-

tam com 8 anos de contribuição e com
salários elevadíssimos.
Reforma Trabalhista, o famoso negociado sobre o legislado, permitirá categorias terem seus direitos e conquistas rebaixadas em relação a legislação.
A regulamentação da terceirização permitirá demissões em todas as
áreas e contratação de empresas terceirizadas, que pagam salários menores e sem nenhum benefício por se
tratar de contratos temporários. Sem
qualquer tipo de divulgação, o Metrô
realizou o processo de terceirização
das bilheterias. A categoria rejeitou
esse processo e lutará contra mais esse
ataque da empresa.
Uma vez aprovadas essas manobras do governo federal, estarão abertas as portas para que Alckmin acelere a
privatização do Metrô, bem como para
o prefeito Doria aprofundar seu projeto
de entrega dos serviços públicos.
E nesse marco estará nossa Campanha Salarial. Obviamente lutaremos

pelo nosso reajuste e nossas reivindicações históricas, mas está nítido, mediante essa conjuntura, que podemos ter o
melhor Acordo Coletivo e a maior reposição salarial de todos os tempos, mas se
as reformas de Temer forem aprovadas,
de nada valerá nosso Acordo Coletivo.
Portanto não nos resta outra alternativa que não seja a participação na
Greve Geral dia 28 de abril. Entendendo
isso, participamos de uma plenária com
todos os setores do transporte (metroviários, ferroviários, condutores, rodoviários, aeroviários, aeroportuários...)
no dia 10/4 e participaremos de outras
plenárias para discutir com outras categorias e Centrais Sindicais para que
mobilizem efetivamente suas categorias
e também organizem um operativo para
dialogarmos com os trabalhadores, sobretudo os que moram nas periferias e
sequer têm sindicatos para se organizar.
Alex Fernandes é coordenador-geral do Sindicato

Videokê

Participe do 2º Festival
de Videokê
Na sua primeira edição, o
Festival Metroviário de Videokê
contou com grande participação
da categoria, amigos e familiares.
Vamos agora para a segunda edição com a certeza de um novo sucesso. Organizado pelo Sindicato
e com apoio do Metrus, o evento
propicia a integração entre os
trabalhadores com o estímulo à
cultura.

As etapas classificatórias acontecerão nos dias 12, 19 e 26/5,
sempre às sextas-feiras, às 19h, no
Sindicato. A grande final será realizada em 3/6 (sábado, 19h), com a
participação de duas bandas. O regulamento do Festival e o catálogo
de músicas estão no site.
Faça sua inscrição através do
site do sindicato: www.metroviarios.org.br. Participe!

Futebol

Futebol de Campo: inscrições até 20/4

Pauta

A Pauta de Reivindicações da Campanha
Salarial 2017 na íntegra está no site do Sindicato (www.metroviarios.org.br).

Contaminação

Desde o começo do ano, funcionários das estação BGD e TRI reclamam da contaminação da
água dos bebedouros, o que ocasionou muitos
afastamentos por problemas de saúde. A CIPA
foi acionada e, mesmo após limpeza e medição de potabilidade, o problema continua.
Para piorar, a empresa se nega a abrir o ROT
aos empregados afetados pela água. A CIPA
continuará cobrando solução do problema e
orienta aos funcionários a procurarem os Cipistas e o Sindicato imediatamente.

Força, Camargão!

O companheiro Camargão, grande mecânico do Pátio Jabaquara, demitido na greve da
categoria em 2007, sofreu uma intervenção
cirúrgica para retirada de um pequeno nódulo em seu pulmão. Ele passa bem e teve
alta do hospital Sepaco. Desde sua injusta
demissão, Camargo sofre devido à uma diabete muito forte.

Revista

Durante o evento Arte Nos Trilhos, em 11/3,
foi lançada uma revista sobre a trajetória
do sambista carioca Noel Rosa. Quem tiver
interesse em receber uma cópia pelo correio deve enviar mensagem pelo e-mail assessoria@metroviarios-sp.org.br.

Estúdio

Em 3/6 (sábado, 19h), haverá a grande final do 2º Festival Metroviário de Videokê.
Também nesse dia acontecerá a inauguração oficial do estúdio dos metroviários e a
divulgação do nome do estúdio, que foi escolhido por meio de uma enquete no site do
Sindicato.

Convênio Sintaema

O Sindicato fechou um convênio com o Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores na Sabesp) para utilização da Colônia de Férias
em Nazaré Paulista. O espaço dispõe de 55
chalés com cama de casal e beliche. Tem salão de eventos, lanchonete, salão de jogos,
piscinas (adulto e infantil), quadras de vôlei, futsal e de futebol de campo. Somente
para metroviários sindicalizados. Informações pelo telefone 2095-3607.

Desrespeito em Consolação

Há muito tempo, o OTM3 Milton Gomes
vem agindo com desrespeito, agressividade e falta de profissionalismo para com os
funcionários e usuários, gerando várias reclamações. O caso já foi levado para vários
SGs, sendo que o atual – SG Nilo -, mesmo
ciente do problema, nada fez e manteve
o OTM3 na estação, demonstrando que é
conivente com as ações do mesmo e, mais
uma vez, age contra os metroviários. O Sindicato cobrará das instâncias superiores e
realmente competentes.

Área de Lazer

A partir de 1º/5, o valor da reserva da Área
de Lazer do Sindicato passará de 10% para
15% do salário mínimo. Também a partir
de 1º/5, algumas regras para utilização da
Colônia de Férias serão alteradas com base
no sistema de hotelaria. Em breve disponibilizaremos sistema de reserva e pagamento on-line de diárias. Mais informações:
2095-3607).

Expediente
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Transportes Metroviários e em Empresas
Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no
Estado de São Paulo.
Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé
CEP 03309-000 – São Paulo – SP
Fone: 2095-3600 / Fax: 2098-3233.
E-mail: imprensa@metroviarios-sp.org.br
Diretor Responsável: Elaine Damásio e André
Soares Inocêncio.

No sábado (8/4) foi realizada
uma reunião no Sindicato para estabelecer as regras para o Campeonato de Futebol de Campo do
Sindicato dos Metroviários. Neste
ano haverá uma novidade: além

dos metroviários, participarão da
disputa equipes formadas por ferroviários, terceirizados e metroviários da Linha 4-Amarela.
As inscrições poderão ser
feitas até o dia 20/4 e o pagamen-

to da inscrição (R$ 400) deverá
ser realizado até 6/5. O início do
campeonato acontecerá em 13/5.
Mais informações com a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer do
Sindicato (telefone 2095-3607).
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Campanha Salarial 2017

Vamos lutar pelos nossos direitos

e pelo Acordo Coletivo!

N

o dia 25/3 aconteceu o Seminário da Campanha Salarial no Sindicato que definiu as principais reivindicações.
A participação nas lutas contra a
retirada de direitos e ataques do
governo Temer ocupou lugar central nas discussões. Se perdermos
a aposentadoria e a CLT, a terceirização for ampliada e a Linha 5 for
privatizada nosso Acordo Coletivo
será destruído. Vamos lutar pelos

nossos direitos e de todos os trabalhadores do Brasil.
A assembleia de 11/4 aprovou
mais dois itens importantes para
a nossa Campanha Salarial. 1º) incluir nas prioridades a luta dos companheiros da GLG: equiparação com
a GMT e plano de carreira. 2º) compensação financeira ou folgas para
os membros volutários das brigadas
de emergência da manutenção, logística, administração e obras.
Foto: Paulo Iannone

Principais reivindicações da
Campanha Salarial 2017
Não à terceirização, privatização e às Reformas do governo Temer
Reajuste salarial de 6,08% + 6,71% (produtividade)
Reajuste do VR: 7,5% e VA de R$ 662,38
Equiparação já! Pagamento dos steps e progressão atrasados
Mais contratação e reposição do quadro
Plano de Carreira unificado da GOP e GMT
Pagamentos nos dias 15 e 30
Adiantamento da 1ª parcela do 13º em 15 de janeiro
PR igualitária
Risco de vida de 30%
Fim da avaliação de desempenho
Implantação da 4X2X4 em todas as bases da Corretiva
Mais investimentos no Metrus
Ampliação da licença paternidade
Equiparação salarial e Plano de Carreira para a GLG
Reintegração dos demitidos
Foto: Paulo Iannone

Foto: Paulo Iannone

Linhas 5 e 17

Alckmin continua processo
de privatização
Reformas e terceirizações
querem acabar com a CLT
As medidas do governo Temer consistem na maior ameaça aos
direitos dos trabalhadores desde a Constituição Federal, firmada
em 1988. As mudanças nas regras da Previdência (e outras áreas
da Seguridade Social) vão retirar esse direito: milhões de pessoas
morrerão sem se aposentarem.
Com a Reforma Trabalhista e a ampliação das terceirizações
para qualquer tipo de atividade, diversos empresários vão recorrer a estes meios para obter maiores lucros. Os terceirizados recebem salários menores, estão submetidos a trabalho temporário, mudanças nas regras para o 13º, férias etc. Vamos lutar por
nossos direitos e conquistas!

No dia 30/3, o governador lançou o edital de privatização das
Linhas 5-Lilás e 17-Ouro. O leilão está marcado para 4/7. O Sindicato vai intensificar sua campanha contra a entrega do patrimônio
público, alertando a população sobre o verdadeiro crime que é a
privatização.
Serão veiculadas matérias em jornais e inserções em rádios denunciando que privatizar é sinônimo de lucros para os empresários,
queda de qualidade à população e demissões aos metroviários. Não
à privatização! Mais investimentos no transporte público! Não vamos deixar acontecer um desmonte total do transporte público.
Alckmin anunciou hoje que vai colocar em leilão as Linha 5 - Lilás
e 17-Ouro. Isso depois de ter construído com o dinheiro público,
pago pelo povo paulista, e que agora vai servir ao lucro de empresários do setor de transportes.
NÃO À PRIVATIZAÇÃO! QUEREMOS MAIS
INVESTIMENTOS NO TRANSPORTE PÚBLICO!
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Mulheres

Classificados

Assédio?
Denuncie
ao Sindicato!
O

Ford Fiesta Hatch Class
Vendo. Ano 2009/2010, 1.6, flex, completo. 60 mil km. Mecânica e documentos ok. Carro de garagem. Somente venda.
R$ 21.500,00. Tratar com Kátia Fidelis, OTM-2, CPR, escala J.
Whats: 98240-7970/ 8601-0401. Fone: 98135-3546.

Vendo Vectra 97/98
Em bom estado, na cor azul. R$11 mil. Tratar com Fátima Aparecida, OTM 1, VMN, esc D. Fone: 99703-8567. Não aceito troca.

Vendo eletrodomésticos Brastemp
Geladeira, 310 l (inside freezer) e fogão, Clean, 4 bocas (sem
tampão). Todos em bom estado. Apenas: R$ 450. Faça sua oferta! Tratar com Alexandre, ASMI, TCS, esc. H, fone: 99238-0809.

Vendo Fiat Siena ELX Fire
1.0, flex, 8v, 4 portas, 2007, 149 mil km, câmbio manual, placa
final 5, trava e vidro elétricos, alarme, DVD c/ bluetooth, USB,
térmico traseiro, suspensão completa, embreagem e pneus
novos, motor em excelente condição. Tratar Wilson Alves,
Tec. Restabelecimento L3, VTD, manhã, esc. A, fones: 998124240/95250-0652 (TIM)/3798-3295. Ramal: 35352. Fotografias
no Whats App: 99812-4240.

tema parecia resolvido, mas não está: o machismo e assédio no local de trabalho é uma realidade das metroviárias. Não são poucos os casos
encaminhados à Secretaria de Mulheres, onde colegas
e, principalmente, chefes, se aproveitam da hierarquia
para assediar e coagir as funcionárias. Piadinhas, cantadas, formas de tratamento não adequados e até “carinhos
não requisitados” estão entre as reclamações.
Muitas vezes, ao procurar ajuda na empresa, estas mulheres se deparam com uma rede de proteção a estes agressores, encontrando pouca ou nenhuma ajuda para resolução destes problemas. Temos que ser contra esta postura!
Se você passou ou passa por isso, reaja! Procure o Sindicato ou a
CIPA e denuncie. Este comportamento é inaceitável! E caso testemunhe algo é seu papel defender suas colegas!

Vendo sobrado
No Jardim São Paulo, próximo a estação do metrô Jardim São
Paulo (800m). 3 suítes, escritório, cozinha (todos com armários embutidos), sala, lavabo, dispensa, churrasqueira, edícula, garagem para 3 autos. 156m² (área construída: 183m²). R$
720 mil. Aceito financiamento (FGTS). Tratar com João, fone:
9-8332-7159. Tec. Transporte MI. Fone: 98332-7159.

Presentes
Presenteie de forma criativa com a Kuma Store! Contamos com
uma seleção de produtos que vai desde chaveiros e acessórios
até itens de decoração. Conheça nossas pelúcias Pokémon e a
nossa luminária de Caveira. Acesse: https://kumastore.lojavirtualnuvem.com.br. Código promocional: SINDICATOMETROSP

Impressos
Faço flyers, cartões, convites em geral, kits personalizados para
chá de bebê e maternidade, entre outros. Qualidade e preço
justo. Conheça: facebook.com/biafumagallidesigner. Peça um
orçamento: Whats: 98764-3103. Tratar com Wagner de Araújo
Dias, Oficial de Manutenção, fone: 97633-6070.

Plano de Contingência

Metroviários rejeitam!

Máquina de Lavar

O

s Operadores de Trem (OTs) estão de parabéns. Eles não aceitam colocar em risco o sistema dando treinamento aos SSEs para o Plano de
Contingência. Na sexta-feira (7/4), num ato de truculência e desespero,
a empresa chamou a polícia, que invadiu a sede dos OTs no Jabaquara. A acusação era a de que os diretores do Sindicato estavam impedindo os OTs de
trabalhar. A própria PM constatou que isso não estava acontecendo, afirmou
que a empresa não poderia coagir os funcionários e se retirou do local.
Na verdade, os OTs tomaram a decisão de não realizar o treinamento de
forma coletiva. O treinamento foi feito com os instrutores da engenharia e
SLs do Tráfego. A empresa está atuando de forma irresponsável ao colocar
pessoas sem prática operacional para operar e dar treinamento.
A assembleia de 11/4 aprovou que os
metroviários não darão treinamento de
operar trem aos ASM2 e que discutiremos nas setoriais a ampliação dessa mobilização para também não treinarem
SLs. Todos os supervisores têm direito
de greve. O Sindicato chama também
esse setor para luta. Faremos reuniões
com SLs. Quem tiver interesse deve procurar um diretor do Sindicato.

Vendo marca Brastemp 9kg, eletrônica, 110V. Nova (na caixa)
com nota fiscal, manual e garantia. R$ 999,00. Tratar com Mistrineiro, ASMI, fone: 99111-0994 Ramal: 34915. Motivo da venda: comprei duas e só utilizei uma.

Vendo secadora Brastemp
De roupas suspensa, Ative, 10kg. Semi-nova. Acompanha manual e suportes. R$ 550,00. Motivo da venda: mudei de apartamento para casa. Ela é igual ao modelo vendido atualmente nas
lojas. Tratar com Rodrigo Lima, OTM II, Tráfego, JAT, semanal
manhã. E-mail: prlima97@yahoo.com.br ou fone/Whatsapp:
98453-1597. Ramal: 16728. Entrega/retirada a combinar.

Sofá sujo? Nós temos a fórmula
Limpeza de sofá, higienização de veículos, impermeabilização,
cadeiras, limpeza de colchão, limpeza e hidratação em bancos
de couro. Atendimento personalizado em domicílio. www.
formulasofa.com.br. Fone: 98208-5379, e-mail: atendimento@
formulasofa.com.br. Tratar com Alvaro Alexandre Barca, ASM
l, TIS escala E, fone: 3179-2000, ramal: 205820.

Bijuterias
Temos diversas peças de ótima qualidade e preço imbatível.
Anéis, correntes, pulseiras, pingentes, brincos, berloques, pulseira pandora etc. Venham conferir! Tratar com Bruno Lupetti,
ASM1, fone: 95559-8708. Ramal: 15215.

Tipo
Vendo, branco, 2 portas. Bom estado. R$ 4.700,00. Ligue para
Bruno, ASM1, fone: 98977-3265, ramal: 15215.

Vendo ou troco casa térrea
Dois dormitórios, sendo uma suíte, 300 m² (150m² de área
construída), 10 vagas para autos. Recém liberada do inventário
(faltando averbar a construção para aceitar FGTS e financiamento). Troco por casa em Mairiporã ou kitnet no Centro de
São Paulo. R$ 160 mil. Tratar com Dri, arquiteta, Cidade, H/C,
Fone/Whats: 99901-1998 (horário comercial).

Mel e derivados

Agentes de Segurança

Reuniões sobre os PLs 644/16
e PL 6369/16

A

pós uma apresentação referente aos Projetos de
Lei 644/16 (SP) e 6369/16 (Brasília) na reunião
da diretoria, o Sindicato, junto aos Agentes de
Segurança que encabeçam essa iniciativa, criou uma
comissão para organizar um amplo debate na categoria sobre estes projetos, seus objetivos, consequências
e andamento, para que os metroviários possam opinar e decidir sua posição frente a estes PLs.
Mesmo os PLs não tratando diretamente deste
tema, a aposentadoria especial para os Agentes de Segurança é uma reivindicação histórica e deve ser encarada com muita unidade e força da categoria. E defender esse direito passa por defender toda a luta em prol
de nossa aposentadoria, que o governo Temer quer tirar com a Reforma da Previdência. Nossa luta por aposentadoria especial é uma luta conjunta de toda a classe trabalhadora em prol de nossos direitos históricos.
Realizaremos reuniões com toda a categoria no dia
20 de abril, em dois horários - 10h e 15h30 -, no Sindicato, para debater estes PLs e os rumos da luta por nossa
aposentadoria. A reunião contará com a presença dos

elaboradores dos projetos, com advogados trabalhista
e previdenciário e a diretoria do Sindicato. É um primeiro espaço para tirar dúvidas debater a fundo sobre estes PLs.

Participe!

Vendo, safra 2017. Mel, própolis, geleia real, pólen e produtos
apícolas em geral. Tratar com José Costa em VGO, esc. A, ramal:
15800 ou fones: 97370-5644/99397-5374/2964-9563.

Vendo terreno
584 m a 500 m do restaurante Dib, (divisa com São Paulo). R$
150 mil. Tratar com Ferreira, OTM2, JAT. Fone: 97485-5661 ou
ramal: 16728. Vendo por motivo de partilha entre irmãos.

Vendo Honda Bros
150 ES, preta, ano: 2007. R$ 4 mil (tabela Fipe R$ 5 mil). Doc.
2017 ok! Contato: OPS Dourado, CLI, esc. K, tardão, Fone: 976212691 ou Ramal: 25015.

Alugo apartamento/Praia Grande
Fins de semana/feriados. Em frente ao mar. Av. Presidente Castelo Branco. 2 dormitórios (1 suíte), 2 banheiros, sala grande,
cozinha completa, sacada e terraço. Cômodos com vista para
o mar. WI-FI, vaga para 1 auto, piscina, salão de jogos e sauna.
Não é permitido animais. Máximo 6 pessoas. Cheque calção,
depósito antecipado + taxa de limpeza. Tratar com Valdir Sollazzo, OTM2, ITT, fone: 99637-9008. Só para famílias

Maca para estética e depilação
2 posições. Usada. Excelente estado de conservação. Retira no
local por conta do comprador. Vale o investimento. R$ 300. Tratar com Valdir Sollazzo, OTM2, ITT. Fone: 99637-9008.

Vendo apartamento/São Vicente
75m² com 2 dormitórios, dep. de empregada, 1 vaga na garagem, churrasqueira. A 10 minutos da praia. Condomínio: R$180
e IPTU: R$160. R$ 300 mil. Tratar com OT Valmir Sousa, JAT,
esc. B, Fones: 3179-2000, ramal: 16718 ou (013) 99126-4403/33299248.

Vendo apartamento/Praia Grande
Bairro: Aviação, 200 m da praia, 50m², 1 dormitório, cozinha,
sala, área de serviço, banhheiro. Cômodos espaçosos. 2 elevadores. 1 vaga de garagem, sala de jogos, salão de festa, churrasqueira e academia. R$178mil. Condomínio: R$ 335. Falar com
Ieda, ASM1, CTS, semanal. Fones: 2872-0281/ 98504-7001.

Vendo apartamento
2 dormitórios, todo reformado, vaga coberta, portaria 24hs,
quadra poliesportiva, salão de festa e academia. 2 quadras do
metrô Brás. Rua Piratininga. Documentação OK. Quitado. Aceito financiamento. R$ 299 mil. Tratar com Almir Castro, OTM II,
fones: 95337-8238/2618-5286.

