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Em defesa da aposentadoria
 e direitos trabalhistas!

Todos à assembleia em 22/6!
8 de Junho de 2017/MetroviariosSP Filiado àwww.metroviarios.org.br/Metroviarios_SP 650Nº

No dia 22/6 vamos discutir a Greve Geral marcada para 30/6 
pelas Centrais Sindicais, votar um Plano de Lutas contra a 
privatização do Metrô e as questões do Metrus!

Em defesa da aposentadoria
 e direitos trabalhistas!

Nossa categoria teve 
participação decisi-
va na realização do 

Dia Nacional de Mobiliza-
ção e Paralisações (15/3) e 
na Greve Geral (28/4). Tam-
bém marcamos presença 
no Ocupa Brasília em 24/5. 
Foram todas mobilizações 
fortes mas as Reformas da 
Previdência e Trabalhista 
ainda não foram derruba-
das. Ao contrário, continu-
am avançando. 

Por isso, as Centrais 

Sindicais marcaram para 
30/6 uma nova Greve Geral 
contra as Reformas e por 
Fora Temer. Na assembleia 
vamos discutir nossa par-
ticipação. Várias ativida-
des já estão marcadas para 
conseguirmos mais uma 
mobilização vitoriosa. Em 
todas elas também consta 
a luta contra a privatização 
da Linha 5-Lilás e terceiri-
zação das bilheterias. 

Veja ao lado o calen-
dário. 

Assembleia dia 22/6, quinta-feira
 No Sindicato, 18h30. 

Contra as Reformas de Temer 
e a Privatização do Metrô
13 a 22/6 — Setoriais (veja calendário ao 

lado) 
19/6 — Reuniões do Conselho Consultivo, 

às 10h30 e 18h, no Sindicato
20/6 — Participação no Dia Nacional de 

Mobilização e Luta Contra as 
Reformas e por Fora Temer

22/6 — Assembleia 
30/6 — Greve Geral
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Manifestação no Largo da Batata, dia 28/4, dia da GREVE GERAL

Pauta: Greve Geral, Luta Contra a Privatização do Metrô, critérios para 
eleição de delegados para o Congresso da Fenametro e Metrus

12/6 (seg)
8h PIT Diurno

13/6 (ter)
8h PAT diurno + P/P1 (antigo WJA)
 EPB diurno
10h45 CCO
14h15 Base VTD
14h30 Base TRD + TUC
23h30 PIT Noturno

14/6 (qua) 
8h Base PCA
PTI (Pátio Tamanduateí) Bl. A
10h45 Cidade II
23h30 PAT noturno + P/P1 (antigo WJA)
 EPB noturno

19/6 (seg) 
23h30 Monotrilho – Pat. Oratório (POT) - Bl A

20/6 (ter)
8h PCR Diurno 
 Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU e VGO
10h45 Georges Loeb (Quitanda)
14h15 Base VBE
 Monotrilho – Pat. Oratório (POT) – Bloco A
22h PCR Noturno 
23h30 PCR Noturno
 Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU e VGO

21/6 (qua) 
8h Base PPQ-Fazendinha + TUC e TRD
10h45 Edifício Conde Prates
14h15 Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
22h45 Base LUZ + Fazendinha/TUC/TRD
23h15 REP + BFU
23h30 Base YGC

22/6 (qui) 
10h45 METRÔ I
14h15 Base PSO (LUM + IMG) 
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Audiência Pública 
denuncia irregularidades

Realizada em 29/5, na Assembleia Legislativa de SP, 
Audiência denunciou vários aspectos negativos do 
processo de privatização em curso das Linhas 5-Lilás 
do metrô e 17-Ouro do monotrilho

Ação jurídica contra a privatização
Baseado nas informações e denúncias veiculadas na Audiência Pública, o Sindicato entrará 
com uma ação jurídica contra a privatização das Linhas 5 e 17. Outra ação contestará a 
terceirização das bilheterias do metrô. O governador Alckimin lançou o edital de “concessão” 
no dia 30/3 e o leilão está marcado para 4/7. 

Metroviários, parlamenta-
res, sindicalistas e repre-
sentantes de partidos po-

líticos e movimentos sociais par-
ticiparam da Audiência Pública 
Contra a Privatização em 29/5 na 
Assembleia Legislativa (Alesp). 

A Audiência denunciou vá-
rias irregularidades no processo 
de privatização das Linhas 5 e 17. 
Entre eles, o fato de que o lance 
mínimo para a concessão das duas 
linhas proposto pelo governo Alck-
min é de R$ 189 milhões. O valor 
corresponde a aproximadamente 
2% do que o governo está investin-
do na construção dos trechos. Até 
dezembro, o orçamento estimado 
era de R$ 10 bilhões. 

Em março deste ano, a base 
do governador na Assembleia Le-

gislativa (Alesp) aprovou a trans-
ferência de R$ 200 milhões para a 
Linha 5, que estavam destinados 
à Linha 6-Laranja. Só essa trans-
ferência já cobre o valor do lance 
mínimo. 

Durante o evento foi anuncia-
do que quatro pedidos de investi-
gação serão encaminhados ao Mi-
nistério Público e à Comissão de 
Transportes da Alesp : 1º) sobre os 
R$ 200 milhões transferidos, 2º) 
os 26 trens sem uso na Linha 5, 3º) 
a insegurança do sistema CBTC e 
4º) a contratação de Lucas Benve-
nuto, ex-executivo da Odebrecht 
como chefe  do departamento que 
tem o objetivo de implementar a 
entrega do Metrô à iniciativa pri-
vada por meio de privatizações e 
terceirizações. 

Veja quem participou 
da Audiência

Carlos Giannazi (deputado estadual – PSOL) 
Orlando Silva (deputado federal – PCdoB)
Zico Prado (deputado estadual – PT) 
Sâmia Bomfim (vereadora – PSOL)

Guilherme Boulos (MTST)

Representantes da CUT, CTB, CSP-Conlutas, Intersindical, 
Unidos Pra Lutar, Sindicato dos Ferroviários da Central 
do Brasil e Fenametro

Representantes do PSTU, PCdoB, PSol, PT, MRT, Pastoral 
Operária e Fundacentro

Plínio de Arruda Sampaio Jr (Professor de Economia da 
Unicamp)

Simão Pedro (ex-Deputado Estadual – PT)

Contra a Privatização do Metrô

Fotos: arquivo/Sindicato
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Campanha Salarial 
garante direitos

Em meio a uma das maiores crises políticas e econômicas no País, a categoria lutou e 
garantiu os seus direitos e conquistas históricos. Além disso tivemos um reajuste que
 repôs a infl ação do período

A grave crise pela qual atra-
vessa o Brasil, comandado 
por um governo corrupto, 

tem levado ao aumento do desem-
prego (13,7%) e arrocho. Os traba-
lhadores estão com seus direitos 
ameaçados e a deterioração da 
economia preocupa a todos.

O Metrô quis impor um pa-
cote de maldades, que já incluia 
as contrareformas trabalhista e 
previdenciária aos metroviários. 
A categoria se mobilizou e garan-
tiu a manutenção do Acordo Cole-
tivo, além de avançar na aprova-
ção de valor mínimo da PR com 
reajuste de 3,71%, proposta de 
plano de carreira única na GOP, 
garantia das progressões sala-
riais e a preservação do Metrus.

Lutamos pelos nossos direi-
tos e também de todos os traba-
lhadores brasileiros. Realizamos 
diversas manifestações contra 
os ataques à Previdência e as 
propostas de alteração da CLT e 
ocupamos Brasília no dia 24/5. A 
categoria está de parabéns pelo 
esforço e participação! 

Vamos seguir no combate aos 
ataques e desmandos dos gover-
nos. Seguiremos contra as refor-
mas de Temer, a terceirização e 
privatização do Metrô, de respon-
sabilidade do governo Alckmin!

Supervisor é 
advertido por 

chamar grevistas de 
“vagabundos”

Durante a Greve Geral (28/4), um 
Supervisor do Tráfego da Linha 2-Verde 
postou em uma rede social que os 
grevistas eram “vagabundos”. Durante 
a segunda rodada de negociação da 
nossa Campanha Salarial, em 16/5, a 
empresa apresentou uma carta dizendo 
que “não tem qualquer participação na 
manifestação que o empregado fez na 
rede social” e que “o OTM III foi orientado 
que opiniões particulares dessa natureza 
devem ser evitadas”.

A empresa acrescentou que o cargo 
de OTM III não faz parte dos cargos do 
Plano Executivo da empresa, ou seja, não 
é “cargo de confiança”. 

Fotos:Paulo Iannone/Sindicato
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Greves de 15/3 e 28/4

Metrus

Com um nome desse, tinha de ser can-
tor. O metroviário Roberto Carlos venceu o 
2º Festival de Videokê interpretando “Un-
chained Melody”, grande sucesso da dupla 
The Righteous Brothers. A grande fi nal da 
competição aconteceu em 3/6, após três eli-
minatórias (12, 19 e 26/5).  

Concorrido e prestigiado pelos metro-
viários, o Festival foi um sucesso. Duran-
te o evento foi inaugurado ofi cialmente o 
“Toca nos Trilhos” (veja foto), estúdio mu-
sical da categoria. Nossos parabéns a todos 
que concorreram, aos jurados e à Comis-
são Organizadora. 

A diversão continua. Todas as sextas-
-feiras, a partir das 18h, você pode se diver-
tir no Karaokê do Toninho da Lanchonete. 
Um belo espaço para comemorar saída de 
férias, aniversários e outras datas. 

O Tribunal julgou que não hou-
ve descumprimento de liminar e 
portanto não aplicou multa com re-
lação aos dias de greve. 

O Tribunal não entrou no méri-
to dos dias descontados. O Depar-
tamento Jurídico do Sindicato está 
estudando medidas para reverter o 
desconto dos dias.  

TRT não considerou 
greves abusivas 

O Instituto de Seguridade 
Social Metrus alterou seu esta-
tuto, que passou a prever remu-
neração aos conselheiros. Em 
reunião no dia 9 de fevereiro 
deste ano o Conselho Delibera-
tivo defi niu as regras e aprovou 
em  votação o pagamento. 

Os conselheiros Dagnaldo 
e Alexandre votaram contra 
a proposta de remuneração e, 
uma vez que foi aprovada, os 
companheiros defenderam que 

fosse um valor simbólico de R$ 
1, que não foi aceito.

A diretoria do Sindicato pu-
blicou nota que está disponí-
vel em nosso site com  todas as 
informações e considerações. 
Entre elas afi rma que conside-
ra incorreta a remuneração e 
defende a suspensão imedia-
ta dos pagamentos, incluindo 
o estudo de formas jurídicas 
para que o dinheiro não seja 
depositado  aos conselheiros. 

Além disso foi feita autocrítica 
pela demora em tornar pública 
essa informação, conhecida em 
março.

Falou-se muito nesta sema-
na, especialmente em grupos 
do Whats App, sobre quais me-
didas deveriam ser adotadas. 
Por isso, convidamos todos a 
participarem da próxima as-
sembleia, no dia 22/6, para de-
batermos e deliberarmos jun-
tos sobre esta questão.  

Assembleia debaterá sobre a 
remuneração aos conselheiros

2º Festival de Videokê
Roberto Carlos é o grande campeão!

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. 

Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 
21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.  
Arte: Maria Figaro, MTb 25.888-SP
Projeto Gráfi co: Magnesio Design
Fotolito e Impressão: Gráfi ca Souza&Souza 
Tiragem: 5 mil exemplares.

Expediente

www.metroviarios.org.br

Cotidiano

Congresso Fenametro
O 6° Congresso da Federação Na-
cional dos Metroviários (Fename-
tro) acontecerá entre 17 e 20/8, em 
Atibaia/SP. A assembleia de 22/6 
vai estabelecer critérios para a 
eleição dos delegados de SP. O 
tema do Congresso é “Nenhum 
direito a menos! Não às privatiza-
ções”. 

Área de Lazer
A partir de 1º/7, o metroviário 
que desejar reservar a Área de 
Lazer poderá fazê-lo com três 
meses de antecedência. O prazo 
foi ampliado de um para três me-
ses por conta da grande procura 
do espaço.  

Futebol de Campo
Foram 46 gols e ótimas partidas! 
Já aconteceram duas rodadas do 
Campeonato de Futebol de Cam-
po do Sindicato, que tem a partici-
pação de 11 equipes. Acompanhe 
pelo site do Sindicato as informa-
ções da competição. Prestigie!

Congresso da CTB
O 4º Congresso Estadual da CTB 
(Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil) acon-
tecerá no dias 24 e 25/6, no hotel 
Dan Inn, em São Paulo. O tema do 
Congresso é “Democracia e Luta 
em Defesa do Emprego e dos Di-
reitos”. 

Parada Gay
Será realizada no dia 18/6 mais 
uma edição da Parada Gay de São 
Paulo, que terá como tema “In-
dependente de nossas crenças, 
nenhuma religião é lei. Todos e 
todas por um estado laico”. Como 
nos anos anteriores, a Parada 
ocorrerá na avenida Paulista. O 
Sindicato apoia e participará des-
se evento que luta contra a homo-
fobia. 

Prestando Contas
A Prestação de Contas do Sindi-
cato está disponibilizada no site 
do Sindicato (www.metroviarios.
org.br).  

Repúdio
A assembleia de 1º/6 votou Moção 
de Repúdio contra o diretor fi -
nanceiro do Metrô que na rodada 
de negociação realizada em 30/5 
chamou a categoria de “resto”. 

Fotos: arquivo/Sindicato

Foto:Paulo Iannone/Sindicato


