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Avaliação de Desempenho
é assédio moral coletivo!

O metroviário está 
sofrendo mais um 
grande constrangi-

mento. Ao realizar a Ava-
liação de Desempenho, a 
GRH considera afastamen-
tos legais como critérios 
para rebaixamento de nota 
no item assiduidade. Ou 
seja, apresentação de licen-
ças médicas e, até mesmo 
participação em exames 
vestibulares, estão contri-
buindo para a diminuição 
da nota desse item e da mé-
dia geral. 

Isso é muito grave já 
que as avaliações podem 
cancelar steps e impedir a 
participação nos concursos 
internos. Podem até provo-
car demissões, o que de-
monstra que a avaliação é 
um grande assédio moral. 
Para fugir das notas bai-
xas, muitos metroviários 
estão trabalhando doentes. 

Essas avaliações estão 

a serviço da terceirização e 
da privatização, que junto 
com a Reforma Trabalhis-
ta visam atacar ainda mais 
os trabalhadores. 

O Metrô é uma em-
presa bem avaliada pela 
população graças à quali-
dade do serviço prestado. 
Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Locomotiva, 
em agosto de 2016, apontou 
que 53% das pessoas con-
sultadas atribuíram notas 
8, 9 e 10 ao Metrô. Portan-
to, as notas da Avaliação 
de Desempenho não cor-
respondem à realidade e 
mostram mais um ataque 
da empresa aos seus traba-
lhadores. 

Ações de resistência às 
armadilhas da Avaliação 

 O Sindicato disponibiliza o Departamento 
Jurídico para os trabalhadores que 
quiserem entrar com ações individuais 
para questionar a Avaliação de 
Desempenho

 No dia 17/10 (terça-feira) serão realizadas 
reuniões no Sindicato, às 10h e 18h, para 
organizar ações de resistência

  O Metrô será cobrado a realizar uma 
reunião de pendência da Campanha 
Salarial sobre a Avaliação de Desempenho

Festa dos 36 anos do 
Sindicato em 10/11

A festa para comemorar os 36 anos do Sin-
dicato acontecerá em 10/11 (sexta), das 22h às 
4h, no Golden House. A Banda Nautilus animará o 
evento com muito samba, axé e sertanejo. O convi-
te custa R$ 70 e dá direito a cinco vales para chur-
rasco. Bebidas à vontade!

O Golden House fi ca na avenida Condessa Eli-
sabeth Robiano nº 2.100, na Penha (Marginal Tie-
tê). Haverá vans na estação Penha do metrô (termi-
nal norte, das 21h45 à 1h e das 4h às 5h). O ingres-
so deve ser apresentado ao motorista. Compre o 
seu convite com um diretor ou na Secretaria de 
Esportes do Sindicato.

Além de trabalhar com quadro 
reduzido, num ritmo estressante, 
metroviários são fustigados 
pela Avaliação de Desempenho. 
Pressionados, muitos trabalham 
doentes para evitar as notas baixas
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CotidianoOpinião

Temer, Alckmin, Doria e  
MZM e a perversão privada

A grande mídia 
e os podero-
sos procuram 
apresentar de 
forma separa-
da os ataques 
do governo fe-
deral aos Cor-
reios, o pro-

cesso de privatização do metrô, 
comandado pelo governo estadu-
al, a farra privatista do prefeiti-
nho Doria e a questão da especula-
ção imobiliária, que envolve a luta 
dos sem-tetos em São Bernardo do 
Campo.

Eles, espertamente, querem 
nos convencer que estes fatos são 
isolados, que não têm nada a ver 
um com outro.

Isto é uma grande mentira, 
todos são ataques ao povo e fazem 
parte da mesma lógica perversa 
da busca de lucros fabulosos às 
custas do bem-estar da população 
e, mais ainda, compõem o projeto 
político dominante no País.

Fazem isto para dividir a re-
sistência popular e, desta forma, 
impor à força suas maldades.

Os capitalistas donos da 
MZM Empreendimentos não se 

preocupam com milhares de bra-
sileiros que não têm onde morar, 
só pensam no lucro que terão 
com a especulação imobiliária ao 
manterem um terreno desocupa-
do por 40 anos, acumulando dí-
vida milionária de IPTU, ratos e 
baratas.

Financiam parlamentares em 
todos os níveis que, sem cerimô-
nia alguma, aprovaram a farra 
das privatizações em São Paulo 
que, se levadas a cabo, deixarão 
esta capital sem patrimônio ne-
nhum, cada vez mais exposta à 
especulação financeira e carente 
de serviços públicos capazes de 
gerar conhecimento e desenvolvi-
mento social.

Esta mesma base política, du-
rante anos a fio, comanda o pro-
cesso de privatização do metrô e 
blinda o governo Alckmin (o “San-
to” da lista da Odebrecht). Com a 
proposta de privatização das li-
nhas 5 e 17 do Metrô e das linhas 
7, 8, e 9 da CPTM, jogam para criar 
um monopólio da CCR na gestão 
do sistema metroferroviário em 
SP, com uma licitação que está 
sendo questionada até pelo Tribu-
nal de Contas do Estado.

Em nível federal este bando 
vem sistematicamente atacando 
o conjunto dos servidores públi-
cos, sendo que a bola da vez são 
os companheiros dos Correios.

A luta em curso dos sem-te-
tos em SBC, a ocupação de seis 
subprefeituras em São Paulo na 
semana passada, contra as pri-
vatizações do Doria, a resistên-
cia dos metroviários e sua luta 
por mais metrô público, estatal 
e de qualidade e a greve heroica 
dos funcionários dos Correios 
são uma mesma luta em defesa 
da nação.

A grande mídia manipula es-
tas informações, segmentando  
a realidade para facilitar os ata-
ques. 

Nós, trabalhadores dos Cor-
reios, metroviários, sem-tetos 
e povo de São Paulo estamos no 
mesmo barco. Nossa solidarieda-
de mútua e unidade pra lutar por 
nossos direitos são fundamentais.

Chega de Sufoco. 

Vamos sem medo.

Dagnaldo Gonçalves Pereira é 
diretor de base do Sindicato

 

 
 

  

Mulher 

Secretaria de Mulheres organizou 
curso contra opressão 

O machismo é uma realidade. 
Além dos dados alarmantes de 
violência e assédio que observa-
mos todos os dias nos noticiários, 
também o sentimos em nosso co-
tidiano de formas sutis e que po-
dem ser igualmente perigosas. 
São piadinhas, posturas desres-
peitosas, agressividade, entre 
outras práticas.

A cultura machista está en-
raizada em nossa sociedade 
como um todo e nem mesmo os 
líderes sindicais estão imunes 
às demonstrações de machismo. 
Nós, mulheres diretoras do Sin-
dicato, estamos travando uma 
batalha para que os diretores ho-
mens reflitam sobre o machismo 
e avancem nessas discussões. 

 Entendemos que os repre-

sentantes dos trabalhadores 
precisam se colocar enquanto 
nossos aliados na busca por uma 
sociedade livre de opressões e 
para tanto educação e formação 
são fundamentais.

A partir das discussões que 
as mulheres vêm fazendo junto 
à diretoria de conjunto, a Secre-
taria de Mulheres organizou no 
último dia 28 de agosto um curso 
de sensibilização sobre a opres-
são às mulheres para a diretoria, 
sobretudo para os homens dire-
tores.

A correria das demandas da 
categoria, os ataques do metrô e 
dos governos à classe trabalha-
dora, acaba por vezes colocando 
essa discussão em segundo pla-
no. Isto é errado, pois o sindicalis-

mo acaba perdendo de aproximar 
muitas mulheres trabalhadoras 
que não se sentem representa-
das por suas direções.

Sabemos que o caminho para 
eliminar as condutas machistas 
é longo e difícil, mas se feito com 
paciência e muita discussão pode 
ter resultados positivos. Esse 
será o compromisso da Secre-
taria de Mulheres e entendemos 
que o curso que realizamos foi 
parte importante disso. 

Temos que nos unir neste mo-
mento difícil que os metroviários 
estão passando e só poderemos 
fazer isso se homens e mulheres 
estiverem juntos, lado a lado!  Não 
há espaço para machismo no sin-
dicalismo! Basta de machismo no 
metrô e em toda a sociedade!

Futebol 
O Campeonato de Futebol de Salão do 
Sindicato tem 15 equipes inscritas e co-
meçará no dia 21/10 (sábado). Já o Cam-
peonato de Futebol de Campo de Vete-
ranos (acima dos 45 anos) conta com 
cinco times inscritos. Os jogos aconte-
cerão no PIT. Acompanhe os detalhes 
das competições pelo site do Sindicato 
(www.metroviarios.org.br). 

Terceirizados da L1
A supervisora Flávia, da Soluções, tra-
ta os trabalhadores com desrespeito, 
assédio moral e muita grosseria. Além 
disso, exige que as trabalhadoras fa-
çam atividades que não estão previstas 
em contrato, como limpar chuveiros e 
outras. Exigimos respeito aos terceiri-
zados. A CIPA já cobrou providências 
do Metrô. 

Combate ao Racismo
A Secretaria de Assuntos da Discri-
minação Racial realizará reuniões na 
sede da entidade nos dias 9/10 (segun-
da-feira), às 18h30, e 10/10 (terça-feira), 
às 10h30. Pauta: Plano de lutas contra 
o racismo no metrô, que culminou em 
demissão, e problemas nas avaliações 
feitas pela empresa, entre outras for-
mas de opressão racial. Participe!

Contra o genocídio!
No dia 10/10 (terça-feira), a partir das 
18h30, será realizada a Audiência Pú-
blica Contra o Genocídio da Juven-
tude Negra. Local: auditório Paulo 
Kobayashi da Assembleia Legislativa 
(avenida Pedro Álvares Cabral, 201, 
andar monumental – Ibirapuera). Mais 
informações: 3886-6790. 

Luto
A jovem aprendiz Mayara Souza dos 
Santos faleceu no último dia 3 de outu-
bro. Mayara estava grávida e no mês de 
setembro detectou leucemia. Após ter 
sido internada, sofreu um aborto es-
pontâneo e, em 24/9, um AVC. A catego-
ria fez uma campanha de solidarieda-
de arrecadando fundos para a família. 
Agradecemos a todos que participaram 
com doações e apoio aos amigos e fami-
liares. 

Banjo, cavaco e violão 
O professor Beto Casemiro dá aulas de 
violão, cavaquinho, banjo, bandolim e  
teoria musical no Sindicato.  Mais in-
formações: 95363-2294. 

Dança de Salão
Continuam as aulas no Sindicato. Às se-
gundas, das 15h30 às 16h30.  Às terças, 
das 9h30 às 11h, das 16h às 17h30 e das 
17h30 às 19h. Informações pelo telefo-
ne 97137-7142 (com Nilson).  

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato
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Os plebiscitos sobre a privatização já ocorreram nas estações Sé, Capão Redondo e Tatuapé

As linhas tiveram um gas-
to estimado em R$ 10 bi-
lhões e Alckmin estipulou 

lance mínimo para a venda de R$ 
189 milhões, apenas 2% do total. 
Além disso as empresas que obti-
verem a concessão vão usufruir 
de vantagens nas remunerações 
por passageiros. 

Desde as primeiras intenções 
do governo Alckmin em privati-
zar metrô, o Sindicato tem denun-
ciado numa ampla campanha. 

Nos últimos meses a luta contra 
a privatização do metrô se forta-
leceu com diversas manifestações 
públicas, plebliscito, petição, e de-
núncias na imprensa. 

Esta via imposta pelos gover-
nos só visa o fi m dos direitos e deve 
gerar perda do emprego. A única 
resposta que podemos dar é uma 
forte luta contra os retrocessos. 

Pois tais ataques precari-
zam, adoecem e demitem traba-
lhadores. 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) acatou 
o pedido do deputado estadual Alencar Braga 
(líder da bancada do PT) e suspendeu o leilão 
das linha 5–Lilás e 17–Ouro, que iria ocorrer 

em 28/9. Isso ainda não garante o seu 
cancelamento. O Metrô tem prazo de 

15 dias para responder os questionamentos por 
irregularidades nos contratos que favorecem 

os interesses de empresas

TCE suspende leilão 
 Luta contra privatização continua

Saiba mais...
Os dados da pesquisa Terceiriza-

ção e precarização das condições de 
trabalho do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese) comprovam que a 
piora das condições de trabalho au-
mentam com a ampliação das tercei-
rizações.

Segundo estudos, a rotatividade 
e a diminuição de salários são sinto-

mas nocivos da fl exibilização das leis 
e das relações de trabalho: “A taxa de 
rotatividade nas atividades tipicamen-
te terceirizadas (...) é o dobro da que 
se verifi ca nas atividades tipicamente 
contratantes” e “remuneração nomi-
nal média mostra que, nas atividades 
tipicamente terceirizadas, ela é infe-
rior à praticada nas atividades tipica-
mente contratantes.”. 

Terceirização retira direitos
Como resultado da terceirização 

das bilheterias, a empresa retirou a 
quebra de caixa e o adicional por ris-
co de vida dos funcionários OTM I na 
Linha 5.  

O Sindicato tem feito inúmeras 
denúncias dos males da privatização, 
vários atos e o Departamento Jurídico 
move ação contra a terceirização das 
bilheterias. Na terça (10/10) aconte-
cerão duas reuniões, às 11h e 17h, na 
estação Largo Treze. 

É fundamental a unidade e a luta 
de toda a categoria contra os ataques. 
Convocamos todos os OTM I a integra-
rem a mobilização e as lutas do Sindi-
cato. O emprego e os direitos conquis-
tados estão seriamente ameaçados. 

Alckmin aplicou um golpe deter-
minando a terceirização das bilhe-
terias na L5 e com promessas para 
todo o sistema. Precismos nos unir, 
resistir e lutar contra a precarização 
do trabalho!
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Corsa Sedan
Vendo, ano 2004, DH/VE/TE, motor VHC. Em bom estado de 
conservação.  R$ 13.500,00 Tratar com Samuel, fone: 5519-
8100, ramal 54517

NG Seguros
Corretora de Seguros que atendia na sede do Sindicato 
continua atendendo os metroviários, familiares e amigos 
na regional da Porto Seguro - R. Itaúna, 1.132. Vila Maria 
– Fones: 2093-6607/2289-2968 com Neide / Luciana – 99876-
0888 (Whatsapp).

Casa em Itanhaém
Vendo uma bela casa em Itanhaém com 3 dormitórios, 2 
w.c, lavanderia, uma belo quintal com pé de coceiro, ga-
ragem para 5 carros e terreno 300 m. R$ 260 mil (aceito 
proposta). Tratar com Djalma Souza, Edifi cio Conde Pra-
tes, fone 3111-8558, ramal: 8558

Aulas de violão
Aprenda música de maneira prática e efi ciente, em um 
ambiente familiar e local de fácil acesso. A 50 m do metrô 
Tucuruvi com estacionamentos no entorno. Professor com 
formação acadêmica e ampla experiência didática. Fone: 
(Whatsapp) 994263545 ou www.lucasdetoledo.com

Apartamento
Vende-se a 2 minutos a pé do metro Anhangabaú. Por ape-
nas R$ 299 mil. Entrega em março/18. 1 dormitório, lazer, 
varanda, portaria, fi tness, bicicletário. Acesso a veículos, a 
serviço, pedestres social. Tratar com o consultor de vendas 
Josias, fone: 96803-9117 (Whatsapp).

Terreno/Porangaba
Vendo excelente terreno com 1.157 m em condomínio 
fechado com segurança 24h em Porangaba. Próximo ao 
Gran Parque Aquático a ser inaugurado (KM 157 Rodovia 
Castelo Branco). R$ 70 mil. Tratar com Luci, fones: 9134-
6593/98594-5353/98787-4819. Função:

Fotos e Filmagens
Fotos e fi lmagens em casamento, aniversários e eventos 
em geral. Escrevendo história através da luz. Preços es-
peciais para metroviários. Entrar em contado com Nata-
li Sampaio, fone: 95999-3444 ou nathalismota@hotmail.
com/ @nathsampaiofoto/ Face: nathsampaiofoto.

Apartamento
Vendo na Vila Monumento  (Rua Heitor Peixoto, n°.725, 
Bloco B). Com 2 domitórios, sala, cozinha, banheiro, com 
armários nos quartos e cozinha, 9° andar, com uma vaga 
de garagem demarcada. R$ 357 mil. Tratar com Gilberto, 
fones: 2769-1683 / 9968-14850.  

Apartamento
Vendo de 62m2, com 2 dormitórios, uma suíte, terraço 
fechado com vitrô, sala, cozinha com móveis planeja-
dos, área de serviço, uma vaga escriturada na garagem, 
playground, salão de festas, condomínio em torno de R$ 
320,00. Valor do imóvel: R$ 240 mil. Aceito fi nanciamento. 
Tratar com Fabiana Lupetti, Segurança,  escala 5×2, fone: 
3179-2000, ramal: 15215.

Honda Civic
Vendo. 1.8, EXS, 16V, fl ex, 4 portas, automática, 2012/2013,  
prata, placa fi nal 7, 27 mil km. IPVA pago. Não aceito troca. 
Todas revisões feitas na concessionária; Único dono. R$ 
59.900,00. Tratar com Wladimir, fone: 99625-4837. 

Renaut Logan 
Vendo. Ano 2011/2011, 1.0, 16V, fl ex, 4 portas, manual, tra-
va elétrica, alarme, vermelho. 38 mil km. Auto rádio com 
MP3 (Player Pioneer). IPVA 2017. Quitado. Placa fi nal 6. R$ 
19 mil. Tratar com Adalia, fone: 99731-7611.

Manutenção Domiciliar 
Montagem de móveis. Instalação de cortinas. Limpeza de 
caixa d´água. Pintura. Elétrica & hidráulica. Dedetização. 
Procure a 7 Manuteção Domiciliar. Tratar com Marcos, fo-
nes: 2046-1244/ 95834-7707.

Domimoveis
Marcenaria em geral. Projetos exclusivos, móveis sob me-
dida, cozinha, suítes, dormitórios, escritórios entre outros 
projetos. Tratar nos fones: 2555-7480/98474-0483 ou domi-
moveis.vasconcelos@gmail.com. R. Antonio Luis de Godoi, 
13, Itaquera. 

Terreno/Sobrado/Casa
Vendo com 3 casas, duas com 2 dormitórios e uma com 1 
dormitório. 8 m X 40 m e 3 vagas. R$ 550 mil. Sobrado Co-
hab II, com 3 dormitórios, 2 salas, 3 wcs, cobertura e 2 va-
gas. R$ 480 mil. Casa Praia Grande, Caiçara. 2 dormitórios, 
2 wcs e uma edícula. Ao lado da Av Kenedy. R$ 270 mil. 
Todos com documentos OK. Só venda não aceita-se troca. 
Tratar no fone:  97423-4074.

Azera
Vende-se ano 08/09. Completo. Ótima oportunidade. Valor 
abaixo da tabela. Km 39940. Fotos por whatsapp. Tratar 
com Natan, fone: 99133-1628.

Xsara
Vende-se. Ano 10/11. Completo. Ótima oportunidade. Abai-
xo da tabela. Fotos por whatsapp. Tratar com Natan, fone: 
99133-1628.

Consórcio Porto Seguro
A Porto Seguro oferece o Plano Redutor: parcelas reduzi-
das de 30% até a contemplação. Prazo 200 meses. Crédito 
de R$ 250 mil, parcela R$ 1.169,67 e crédito de R$ 500 mil 
- parcela R$ 2.339,33, até a contemplação. A menor taxa 
do mercado 0,09% ao ano. Quite o saldo devedor de seu 
fi nanciamento e empreendimento conosco. Entre em con-
tato com Cida, fone: 97958-2041 (WhatsApp).

Limpeza de Estofados
A Inova Clean é uma empresa especializada em limpeza, 
higienização e impermeabilização de sofás, cadeiras, esto-
fados de carros, colchões e poltronas. Condições diferen-
ciadas para os metroviários. Desconto de 10% a vista ou em 
até 3X nos cartões de crédito. Solicite um orçamento. Con-
tato fones: 2337-3940/98099-9764 (WhatsApp)/98358-4354 
(WhatsApp) ou contato@inovacleansp.com

Biscuit
Peças moldadas, lembrancinha, topo de bolo e locação de 
decoração para festa infantil. Desconto de 10% para me-
troviários e amigos. Faça um orçamento sem compromis-
so. Tratar com Ivone, fones: 5612-7321 / 97600-0944 (Claro) 
ou ivonebiscuit@ig.com.br. Acesse: www.elo7.com.br/
Ivone Biscuit. 

Classifi cados

Jovem Aprendiz:

O Sindicato dos Metroviários, além de ser um dos mais com-
bativos do País, oferece assistência jurídica, convênios com várias 
escolas e faculdades, Colônia de Férias e outros serviços. 

Não perca tempo. Sindicalize-se!  

SINDICALIZE-SE!
A assembleia realizada 

em 31/8 aprovou a 
fi liação de Jovens 

Aprendizes ao Sindicato
Os interessados 

devem procurar um 
diretor do Sindicato, 

vir à sede do 
Sindicato (procurar 
a Secretaria-Geral) 

ou sindicalizar-
se pelo site www.

metroviarios.org.br 

Foto: arquivo/Sindicato

Ato contra privatização, demissões e racismo em 28/9

No ano marcado por gran-
des lutas contra as refor-
mas do governo Temer, 

a privatização e as terceiriza-
ções do metrô público, a em-
presa passou a uma ofensiva 
contra seus funcionários com 
punições e demissões.

Mesmo com falta de qua-
dro em todas as áreas, diversos 
funcionários foram demiti-
dos. Entre as motivações estão 
baixo desempenho, adesão ao 
plano de luta do Sindicato e de-
poimentos em processos traba-
lhistas de colegas. Além disso 

o Metrô demitiu Valter Rocha, 
trabalhador que sofreu ata-
ques racistas por usuário.

Essa tática pretende inti-
midar a categoria para tentar 
conter as lutas em defesa dos 
direitos. Não vamos re-
troceder!

Mesmo com quadro 
reduzido, Metrô demite

No dia 28/9 foi realizada 
uma reunião sobre os graves 
problemas que estão aconte-
cendo na estação Anhanga-
baú. A falta de quadro está 
provocando muitos casos de 
violência, como a agressão a 
funcionários, roubos e burlas 
no sistema. Participaram da 
reunião representantes do Sin-
dicato, a Chefe da Operação e o 
Coordenador da Linha 3. 

Os encaminhamentos da 
reunião foram os seguintes: 
1º) o Metrô se comprometeu 
em não deixar mais nenhum 

trabalhador fi car sozinho na 
linha de bloqueio; 2º) O che-
fe do OPE tem que entrar em 
contato com o OPS para man-
ter dupla de seguranças fi xa 
no local; 3º) o acesso não pode 
ser fechado por apenas um 
funcionário; 4º) todo funcio-
nário vítima de violência deve 
fazer relatório e entregar para 
a Supervisão e 5º) o Sindicato 
sugeriu à empresa que faça 
acompanhamento médico e 
psicológico de todos os funcio-
nários afetados pela violência 
e estresse.  

Condições inseguras em GBU
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