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Contra a Reforma Trabalhista!
Vamos participar do

Dia
Nacional
10/11 de Lutas

Trabalhadores
contra o PL 920/17
Durante Audiência Pública realizada em
17/10, na Assembleia Legislativa (Alesp), as
Centrais Sindicais e associações de servidores públicos estaduais reafirmaram que são
contra o Projeto de Lei (PL) 920 de 2017. O
PL foi enviado à Alesp pelo governador Alckmin e decreta a falência do Estado de São
Paulo. Ele quer limitar os investimentos em
saúde, educação e de demais serviços, prejudicando a população de SP, em especial os
mais pobres que dependem dos serviços públicos.
O Sindicato foi representado na Audiência pelos companheiros Fajardo e Takahashi.
“É possível construir a unidade para lutar
contra o PL. A luta dos servidores não é diferente dos funcionários das estatais. Esse PL
vai atingir também o transporte público. Estaremos juntos na mobilização do dia 27/10
contra o PL”, afirmou Fajardo, coordenador
do Sindicato.
Fotos: Raphael Montanaro/Alesp

A Reforma Trabalhista está prevista para entrar em vigor em
11/11. Para demonstrar que não aceita esse retrocesso, o
movimento sindical marcou para o dia anterior, 10/11, um Dia
Nacional de Lutas Contra a Perda de Direitos. A assembleia de
26/10 definirá como será nossa participação nesse dia

A

nova lei trabalhista
(13.467/2017) alterou
mais de cem artigos
da CLT e impôs um enorme
retrocesso às conquistas obtidas pelos trabalhadores
nas últimas décadas. A partir de 11/11, todos os contratos de trabalho vigentes e os
novos passam a funcionar de

acordo com as regras sancionadas pelo presidente Temer
em 13/7.
Nosso Acordo Coletivo
corre grande risco de perder
sua validade. Por isso, na assembleia de 26/10, vamos discutir e votar como será nossa participação nesse dia de
protesto. A mobilização tem

a participação de várias categorias, com o apoio das Centrais Sindicais, que se uniram contra a precarização
do trabalho imposta pela lei.
Participe da assembleia. Os trabalhadores
precisam demonstrar que
não aceitarão perder seus
direitos.

ASSEMBLEIA dia 26/10, quinta-feira

 No Sindicato, 18h30.

Pauta: Participação no dia 10/11 e no dia 27/10 (mobilização do funcionalismo

público contra o PL 920/17). Luta contra a privatização e a terceirização,

Intrajornada, Retirada dos Adicionais Risco de Vida/Quebra de Caixa
e Avaliação de Desempenho
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Opinião

Cotidiano

As monstruosidades de Temer,
Alckmin e Doria
Uma monstruosidade.
Foi
dessa
forma
que Luiz Eduardo
Bojart,
procurador-geral em exercício do MPT
(Ministério Público do Trabalho),
classiﬁcou a portaria do governo
Temer sobre o trabalho escravo.
A norma acrescenta à deﬁnição de trabalho escravo, para ﬁns
de ﬁscalização, a exigência de que
haja “restrição da liberdade de locomoção da vítima”. Temer quer
um retorno à situação de dois séculos atrás, ou seja, tem que ter
senzala, tronco, grilhões e chicote.
Temer não está sozinho. Nos
mesmos dias em que Temer legaliza o trabalho escravo, Doria quer
jogar goela abaixo da população
mais pobre uma ração de cachorro que segundo ele seria igual à
dos astronautas, mas que é, na

verdade, a versão atualizada da
“ração para escravos” anunciada
nos jornais cariocas do século 19.
Mas a concorrência é grande
entre as monstruosidades. Alckmin mandou para a Assembleia
Legislativa o seu Projeto de Lei
(PL) nº 920/2017. O PL prevê a limitação das chamadas “despesas
primárias” por dois anos. Isso
signiﬁca limitar os investimentos em saúde, educação e demais
serviços, prejudicando toda a população de São Paulo, em especial
os mais pobres, que dependem da
rede de serviços públicos.
Esse Alckmin é o mesmo que
quer entregar a Linha 5-Lilás do
metrô a seus amigos empresários
a preço de banana. Os prejudicados? A população, que já paga
uma tarifa alta e sofrerá com
mais aumentos da passagem.
Uma parcela da população simplesmente ﬁcará impossibilitada
de usar o metrô.

Mas o saco de maldades de
Alckmin não termina aí. Além
da terceirização das bilheterias,
ainda não saberemos qual será o
impacto da implantação da nova
legislação trabalhista, que entra
em vigor a partir de 11/11.
Nosso Acordo Coletivo é
completo e pode impedir os ataques aos nossos direitos. Mas
sabemos que Alckmin vai investir contra nossas conquistas. Por
isso, temos que estar unidos e
atentos para preparar nossa mobilização e resistência.
O principal desaﬁo para nós,
metroviários, será colocado na
próxima Campanha Salarial já
com a nova legislação provavelmente em validade. Mais uma
vez, somente a nossa organização poderá evitar a retirada de
direitos.
Salaciel Fabrício Vilela
é diretor de Relações
Intersindicais

Dependência química

Acordo Coletivo garante apoio
a metroviários e familiares
No Brasil, a exemplo de outros
países, ocorrem inúmeros problemas
decorrentes do uso de álcool e outras
substâncias químicas, fenômeno que
se insere na esfera da saúde pública
e manifesta-se sem distinção de classe social, nível de instrução, sexo ou
raça, apresentando altos custos sociais e econômicos.
O Sindicato dos Metroviários tem
em seu Acordo Coletivo a garantia de
que funcionários e seus dependentes
que sofram dessa doença possam ser
tratados dignamente e possam ser integrados na sociedade com qualidade
de vida. O Sindicato apoia essa política
de saúde implementada pelos grupos
de apoio.

O tratamento mais adequado para
cada pessoa depende de suas características pessoais, da quantidade e
padrão de uso de cada substância e
se já apresenta problemas de ordem
emocional, física ou interpessoal decorrente do uso.

Alcoólicos Anônimos
Alcoólicos Anônimos é uma irmandade apropriada para a recuperação
da dependência química. É composta por homens e mulheres que têm
como propósito ajudar aqueles
que sofrem com esse problema.
Contatos: www.alcoolicosanonimos.org.br (24 horas à disposição) e telefone (11) 3315-9333.

36 anos do Sindicato

Risco de Vida/Quebra de Caixa
Como resultado direto da terceirização das
bilheterias, a empresa retirou o adicional
de risco de vida e a quebra de caixa dos
OTMs I da Linha 5. Duas reuniões foram
realizadas na estação Largo Treze no dia
10/10 sobre o assunto. Participe da assembleia do dia 26/10 para discutirmos um
plano de lutas para barramos mais esse
ataque à categoria.

Intrajornada
Como ainda não saiu a homologação
da portaria da SRTE (Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego) sobre
a Intrajornada, o Sindicato está buscando a formalização com o Metrô do
aditivo ao Acordo Coletivo que garanta
a nossa jornada após o dia 11/11, quando entrará em vigor a nova legislação
trabalhista. Se o aditivo ficar pronto
até 26/10, ele será discutido na assembleia da categoria

Preventiva da L5
Após reunião com GMT sobre as mudanças no Departamento MTR, o Sindicato reuniu-se com os funcionários da
Preventiva da Linha 5-Lilás. O descontentamento é geral pois as informações
são desencontradas e existe muita insegurança com relação a esses trabalhadores. Por isso, o Sindicato solicitou
reunião do Gerente e Chefe de Departamento com os funcionários, que deverá ocorrer na primeira semana de
novembro.

CIPA
Nesta semana teremos os resultados
das eleições da CIPA. Divulgaremos os
nomes de todos os cipistas eleitos.

Cultura
No começo de 2018 será realizado um
evento no Sindicato, com muita música, teatro, artesanato, grafite e outras
manifestações artísticas. Se você tem
uma banda, é poeta, ator ou participa
de qualquer atividade artística, mostre
o seu talento. Faça a sua inscrição para
o evento na Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura do Sindicato. O telefone é
2095-3607.

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

Dança de Salão

Festa do Sindicato
em novembro!
A festa para comemorar os 36 anos do
Sindicato acontecerá em 10/11 (sexta),
das 22h às 4h, no Golden House.
A Banda Nautilus animará o evento com muita
música. O convite custa R$ 70 e dá direito a cinco
vales para churrasco. Bebidas à vontade!
O Golden House fica na avenida Condessa
Elisabeth Robiano nº 2.100, na Penha (Marginal Tietê).
Haverá vans na estação Penha do metrô (terminal
norte, das 21h45 à 1h e das 4h às 5h). O ingresso
deve ser apresentado ao motorista.
Compre o seu convite com um diretor ou na
Secretaria de Esportes do Sindicato.

Continuam as aulas no Sindicato. Às segundas, das 15h30 às 16h30. Às terças,
das 9h30 às 11h, das 16h às 17h30 e das
17h30 às 19h. Informações pelo telefone 97137-7142 (com Nilson).
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Linhas 5 e 17
Alckmin não esclareceu ao TCE
os motivos da privatização
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Problemas na concessão de
duas linhas em um único edital e
ausência de estudo econômicofinanceiro foram apontados
nas análises dos técnicos
do Tribunal de Contas do
Estado (TCE). A privatização foi
suspensa pelo TCE em setembro.
Segundo os pareceres, o
edital deve ser considerado
irregular e levado a julgamento.
Se for confirmado o parecer,
Alckmin terá de elaborar um
novo documento e reiniciar o
processo de licitação

O

conjunto de pareceres
técnicos sobre a privatização das Linhas 5-Lilás e
17-Ouro mostra que o TCE deve
determinar a reelaboração do
edital de concorrência. A representação feita pelo deputado estadual Alencar Santana Braga
(PT) foi considerada parcialmente procedente, apontando irregularidades na ausência de estudo
econômico-financeiro, na tarifa
de contingência e na falta de justificativa para a privatização de
duas linhas com edital único.
“O governo deixou de comprovar a devida publicação do
ato justificador da conveniência

Ato em Capão Redondo contra a privatização do metrô

da concessão, providência indispensável não substituída pela
realização de audiência pública
para discussão da concessão”,
afirmou a assessoria técnica da
área jurídica do TCE. Os técnicos
também consideraram que “inexistem argumentos técnicos suficientes” para privatizar as linhas
em um único edital.
Eles também se manifestaram contra a Tarifa de Remuneração Contingente que o estado
será obrigado a pagar à concessionária enquanto as estações
Santa Cruz e Chácara Klabin não
estiverem operando comercialmente. A tarifa de remuneração

básica – paga à concessionária –
será de R$ 1,73, com as estações
funcionando. Sem elas, o valor
será de R$ 2,75 – acréscimo de R$
1,02.
É dado como certo que até o
final da concorrência, prevista
inicialmente para o final de setembro, as estações não estariam
prontas. E uma previsão antecipada de reequilíbrio financeiro é
considerada irregular, já que tal
instrumento deve ser utilizado
por problemas posteriores.
O processo está sob análise
do conselheiro Antonio Roque
Citadini. Ele já determinou a suspensão da concorrência. Agora,

Prejudicados com a Avaliação de
Desempenho podem mover ação
Em meio aos ataques da empresa por meio da Avaliação de
Desempenho, o Sindicato vai realizar todos os esforços para impedir
que os trabalhadores sofram com
notas baixas e injustas. O Departamento Jurídico vai receber e gerar
ação individual para os que forem
afetados.
Com a aplicação de notas baixas
arbitrariamente, a redução da assiduidade em casos de licenças médi-

cas e vestibulares podem impactar
nas remunerações, impedir a participação em concursos internos (a
nota mínima é 7,5), cancelamento
de steps e até em demissão.
As avaliações negativas representam o assédio que o Metrô tem
praticado nos últimos meses. Além
de mover ações individuais, o Sindicato pede uma reunião com a empresa na Superintendência Regional
do Trabalho e do Emprego (SRTE).

segundo os pareceres, o edital
deve ser considerado irregular e
levado a julgamento do Plenário.
Se for confirmado o parecer, o governo Alckmin terá de elaborar
um novo documento e reiniciar o
processo de licitação.
Importante: um texto mais detalhado sobre este assunto
pode ser lido em reportagem
de Rodrigo Gomes da Rede
Brasil Atual (“Governo Alckmin não justificou ao TCE
por que pretende privatizar
Metrô”). Todas as informações aqui divulgadas foram
confirmadas pela assessoria
de imprensa do TCE.
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26/10 é o
Dia Nacional do Metroviário

Fotos: arquivo/Sindicato

Classificados
Computador de Mergulho

Vendo. Facil leitura, bip de advertência, acionamento da
função mergulho automático a 1,2 m de profundidade.
Tela com protetor de fácil troca. Bateria 3V CR2450, vida
média de 2 anos com 50 mergulhos por ano. Fácil de ser
substituída. Trabalha com 3 misturas gasosas. Opera com
sistema métrico e sistema inglês. R$ 1 000,00.Tratar com
Roberto Okada, OTM1, TRD, escala J, fone: 98208-3700.

Casa

Vendo com 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha com pia
de mármore, banheiro social, lavanderia, garagem para
2 carros, jardim, quintal, portão e esquadrias de alumínio. Segurança com cerca elétrica e chave tetra. Espaço
grande nos fundos para piscina ou edícula. Lixeira de alvenaria. Terreno com 180 m2. Rua calçada e bairro com
toda infraestrutura, água, energia, tv a cabo, internet, etc.
Casa próxima ao UPA, Ame, rodoviária, supermercados,
farmácias, feira livre e diversos comércios. Totalmente
documentada, sem reservas ou ônus . R$ 200 mil. Tratar
com Edison Assis, fones: (13) 3424-2969 / (13) 9 8220-6878
(Tim) (WhatsApp).

Venda de restaurante

Restaurante por kilo na Rua Rego Freitas, próximo a igreja Consolação. De segundas as sextas-feiras. Movimento:
R$29 mil por mês. Valor do aluguel: R$ 2.100,00 com IPTU.
A 25 anos no lugar. Tratar com José Carrasco, fone: 954990150.

Apartamento

Vendo em Guarulhos, bairro dos Pimentas. Fácil acesso a
rodovia Ayrton Senna. 48 m2, 2 dormitórios, varanda, cozinha americana, porcelanato na sala e dormitórios, ampla
área de lazer com churrasqueiras e forno a lenha, acessibilidade. Valor do imóvel R$ 185 mil à vista, ou R$ 35 mil
e R$ 150 mil de saldo a financiar. Aceito carro de entrada.
Tratar com Bruno, 98977-3265

N

o dia 26/10 comemora-se o Dia
Nacional do Metroviário. Nesta
data lembramos do esforço e da
luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria responsável pelo
transporte diário de milhões de usuários. Além de celebrar o orgulho de ser
metroviário, o 26/10 relembra o dia em
que o Ministério do Trabalho reconheceu
os metroviários como categoria profissional, primeiro passo para a formação do
nosso Sindicato (26/10/1979).

Mel e derivados

Vendo mel puro, mel em favos, mel em saches, própolis,
pólen, geleia real e produtos apícolas em geral. Tratar com
José Costa em VGO, escala A, ramal 15800 ou pelos fones:
2964-9563/97370-5644/ 99397-5374/(15) 3373-7580.

Apartamento

Vendo maravilhoso apartamento com 1 dormitório na quadra da praia do Itararé, em São Vicente. Reformado e com
garagem coletiva. Aceito FGTS e financiamento. Tratar com
Vladimir Ribeiro, fone: (13) 97413-9652 (WhatsApp).

Apartamento

Vende-se apartamento em São Vicente de 2 dormitórios +
dep. de empregada. 73 m2, a 10 minutos da praia. R$ 285
mil. Condomínio: R$ 180 e IPTU: R$ 160. Tratar OT Valmir
Sousa, fone: (13) 99126- 4403. (WhatsApp).

Acima: recebimento da Carta Sindical da entidade

A categoria comemora esta data depois da aprovação e sanção do Projeto de
Lei (PL) apresentado em 2006 pelo então
deputado federal Jamil Murad (PCdoB).
Mas a iniciativa partiu de uma resolução
do 7º Congresso dos Metroviários de São
Paulo, realizado em 2003. O PL foi sancionado pelo então presidente Lula em 2008.

há um “iluminado”
chegando de outro
departamento, que
assedia funcionário,
já estressado diante
da demanda, e avisa
da impossibilidade
de tomar café em horário de pico, sendo
que ele sequer avaliou se o funcionário tomou café naquele dia.
O Sindicato repudia tal situação e entrou em contato com
a empresa. A resposta foi a de que essa prática não é orientação do Metrô.

Metrô enviou ao Codec várias
pendências da Campanha Salarial

No dia 11/10 o Sindicato realizou uma reunião com a empresa. Veja o resultado
Oficiais de Movimentação: Metrô informou que enviou ao Codec as pendências da Campanha Salarial e que
se forem aprovadas ficarão da seguinte forma:
l 21 Oficiais com teto de 3.476,00 passarão para o teto de 4.072,00 (equiparando com Of. Log.).
l 3 Oficiais com teto de 3.476,00 passarão para o teto de 4.782,00 (equiparando com Of. Man. Ind).
Cobraremos o cumprimento de que
essa equiparação ocorra em no máxi-

Alugo na Vila Guilhermina, a 100 m da praia. Acomodações para 6 pessoas. Pacote de Natal e Ano Novo: 10 dias,
podendo estender se quiser. Preço a combinar. Tratar com
Gilmar Messias, fone: 97990-9609. Também alugo para finais de semana e férias.

Casa

Estação Carrão pede socorro!
O Sindicato vem denunciando
com veemência o desgaste causado
com a falta de funcionários em várias
estações, principalmente na Carrão.
Essa situação provoca grande estresse
aos empregados e usuários.
A SSO está abandonada frequentemente, com apenas um funcionário
vendendo bilhetes em horário de pico,
o que provoca grandes filas e estresse
ao OTM, já que ele fica horas aguardando rendição.
Há dias em que a estação tem apenas dois empregados
e, para realizar rodízio nos postos, há a necessidade de vir
funcionários de outras estações. Mesmo nessas condições

Apartamento na praia

mo 6 meses.
Oficiais de Instalações (CCV): aumento do teto de 4.260,00 para 4.782,00
(equiparando com Of. Man. Ind).
Cobraremos o cumprimento de que
essa equiparação ocorra em no máximo 6 meses.
Tec. Seg. Trabalho: Metrô informou
que enviou ao Codec a pendência
de equiparação com a carreira dos
TSMs.
Carreira única na GOP: Metrô apresentou estrutura de carreira para

ser apresentada ao Codec que permitirá aos ASs participarem dos concursos internos da GOP.
l cargo será único Agente Metroviário
l início nessa carreira será através de
2 concursos externos (Segurança —
exigência de teste físico e Estação —
Atendimento)
l as funções irão determinar as atividades. Exemplo: Agente Metroviário
(Operador de Trem, Operador de Estação, Segurança, Supervisão, Operador CCO etc.).

Vendo casa recém reformada no bairro Cidade Líder. Fácil acesso as estações metrô Corinthians Itaquera e Artur
Alvim. Com 3 dormitórios sendo 1 suite, sala, cozinha e
banheiro. Garagem para 2 carros. Nos fundos tem lavanderia coberta e 1 banheiro. Documentos OK. R$ 400 mil.
Localizada próximo a ponto de ônibus, comércio, bancos,
cartório, shopping Aricanduva e estádio do Corinthians.
Vizinhança tranquila. Tratar com Gilmar Messias, fone:
98105-0742.

HB 20

Vendo. Ano 2013/14, branca, ar condicionado, trio elétrico.36 mil km. Único dono. Documentos em dia. Tratar com
Gilmar Messias, fone: 97990-9609.

Biscuit

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

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 – 998760888 (Whatsapp).

Consórcio Cartas Contempladas

Vende-se cartas contempladas de imóvel e carro. Consórcios Rodobens e Porto Seguro. Entre em contato com Aleandra, fone: 98904-1486 (WhatsApp).

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, fones: 2046-1244/ 95834-7707.

Limpeza de Estofados

A Inova Clean é uma empresa especializada em limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, cadeiras,
estofados de carros, colchões e poltronas. Condições diferenciadas para os metroviários. Contato fones: 23373940/98099-9764 (WhatsApp)/98358-4354 (WhatsApp) ou
contato@inovacleansp.com

Materiais gráficos

Faça cartões de visita, folhetos e convites com qualidade
de gráfica. Realizo criação e impressão com preço justo.
Saiba mais em: facebook.com/biafumagallidesigner ou
fone: 98764-3103 (WhatsApp).

Catalisadores Novos

Vendo todo tipo de catalisadores novos. Um ano de garantia. Entrego em toda São Paulo. É só ligar passar o ano, o
modelo e o motor do carro que eu entrego. Tratar com José
Francisco Rosa, fone: 3384-3484 / 97281-2443 (WhatsApp).

Portões e reformas em geral

Portões, grades, escadas e reformas gerais. Material 100%
galvanizado. Produtos com garantia. Forma de pagamento: dinheiro, cartão, cheque. No pagamento a vista o metroviário paga após a instalação do portão. Tratar com
Barbosa, fone: 94713-7979 ou barsa.jcb@gmail.com

