
Agora é 
Campanha Salarial

09 de Março de 2018/MetroviariosSP Filiado àwww.metroviarios.org.br/Metroviarios_SP 658Nº

A principal decisão do 12º Congresso é iniciar 
imediatamente a Campanha Salarial. No dia seguinte à 
assembleia do dia 15/3, o Sindicato vai protocolar a Pauta 
de Reivindicações. Vamos defender nosso Acordo Coletivo!

Congresso delibera:

Realizado no começo deste mês, o 12º 
Congresso apontou a necessidade da 
união da categoria para realizarmos 

uma forte Campanha. Precisamos de unidade 
e determinação para garantirmos nosso Acor-
do Coletivo, dar um fim às demissões e evitar 
o avanço da privatização. 

Nossa data-base é 1º/5 e, com a reforma 
trabalhista em vigor, precisamos antecipar as 
negociações conforme decisão do 12º Congres-

so. Não podemos vacilar. A nova legislação é 
prejudicial aos trabalhadores. Não podemos 
correr o risco de perder nossos direitos. 

Vamos aprovar nossa Pauta de Reivindi-
cações na assembleia de 15/3. Ela será pro-
tocolada no dia seguinte. Com isso, vamos 
cobrar do Metrô um calendário que inicie as 
negociações o mais rapidamente possível. 

Todos à assembleia! Reforma trabalhista 
sai, Acordo Coletivo fica!

Assembleia 
15/3 (quinta-feira)

No Sindicato, 18h30. Pauta: Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2018, 
Pagamento da PR aos demitidos, funcionários e diretores liberados, 042/043, 4x1x4x3 noturna

Participação nos Resultados

Conforme o Acordo Coletivo 
da PR conquistado na Campa-
nha Salarial de 2017, o paga-
mento da PR será feito em duas 
parcelas: a primeira em 29/3 e a 
segunda em 30/4. O valor míni-
mo da PR é R$ 6.479,08. Multipli-
que seu salário por 1,0207, caso 
o resultado for maior, será este 
o valor que você receberá.
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Chefe da Segurança 
ignora os problemas

Apesar dos inúmeros 
problemas que os ASs 
sofrem, o Chefe do 
Departamento prefere 
fingir que não são de sua 
responsabilidade. Chega de 
descaso!

Recentemente, uma reunião marcada 
com o Coordenador Matos foi des-
marcada na última hora, por ordens 

superiores. Não foi a primeira vez que o 
OPS se nega a discutir os problemas da Se-
gurança. O senhor Rubens Menezes é co-
nhecido por comandar um Departamento 
que oprime os trabalhadores e não dialoga 
com o Sindicato. 

A Segurança sofre com o descaso, 
a falta de funcionários, agressões cons-
tantes, estratégias mal elaboradas, sem 
orientações claras. Com o objetivo de reti-
rar direitos, o Departamento tem imposto 
aos ASs com restrição o uso de colete, que 
por conta de seu peso agrava a doença, 
sob a ameaça de perder a periculosidade. 
Mas o Chefe de Departamento faz de con-
ta que isso nada tem a ver com ele. 

Nos corredores, Rubens é chamado de 
“Rainha da Inglaterra”. Ou seja, tem um 
cargo de muita importância, mas sua atua-
ção é “figurativa”, omite-se de tudo. Faltou, 
por exemplo, planejamento para a atuação 
dos ASs no último Carnaval. Em conse-
quência disso, 23 ASs sofreram agressões. 

O Chefe da Segurança precisa assu-
mir suas responsabilidades, buscar a 
solução dos problemas, que são muitos, 
pois não adianta se esconder da catego-
ria e do Sindicato. 

Rubens Menezes

Cresce o número de agressões
Os casos de agressão são re-

correntes e, infelizmente, a GOP 
não toma medidas que protejam 
os metroviários. A Gerência não 
garante efetivo suficiente e ainda 
submete os trabalhadores a assé-
dio moral. 

Outro problema sério é que a 
área de segurança e medicina do 
trabalho não está sequer caracte-
rizando acidentes e doenças ocu-
pacionais. Em muitos casos dão 
alta para trabalhadores doentes e 
sequer emitem o CAT, descaracte-

rizando os acidentes e as doenças 
ocupacionais. 

O Sindicato denunciará essa 
postura dos médicos, inclusive di-
zendo os nomes desses profissio-
nais e exigirá condições de traba-
lho seguras.

Bons de Copo é o 
campeão do torneio

Após uma final muito disputada, a equipe 
do Bons de Copo consagrou-se campeã do 27º 
Campeonato de Futsal vencendo o Panela por 5 
a 1. Também foi a equipe menos vazada. O time 
do Ilha Carniceiros ficou com o terceiro lugar e 
foi a equipe mais disciplinada.

Além dos finalistas foi premiado o arti-
lheiro do campeonato, Roger do time Panela. 
Depois do evento foi realizada uma confrater-
nização  entre os participantes. 

Violência

Campeonato de Futsal
Arquivo/Sindicato

Classificados

Apto Praia Grande
Imóvel de alto padrão com 113 m², 3 dor-
mitórios, 2 suítes, 3 wcs, 2 vagas, ar-con-
dicionado em todos os quartos e na sala, 
duas sacadas sendo uma gourmet e outra 
comum envidraçadas, está localizado no 
14º andar do Condomínio Trieste, na Rua 
Guimarães Rosa, 492 e com quase toda a 
mobília instalada. O imóvel vale pelo me-
nos R$ 480 mil, ele tá pedindo só 375 mil. 
Tem anúncios no OLX e no Mercado Livre. 
Tels:  (13) 3356-6244, (11) 94678-2658 ou 
(11) 99531-9412

Casa
Venda de casas em Pirajuí – 340 km de SP 
(1 quarto, sala,cozinha,á rea de serviço e 
garagem (+/- 100 m2) – Preços a partir de 
R$ 120.000,00. E também uma chácara 
com 998 m2, dentro da cidade de Pirajuí 
– R$ 500.000,00 (aceita-se proposta). Falar 
com Irani no tel.: (11) 95124-9757.

Automóvel
Honda Fit, Completo Mais Banco De Couro 
E Som Original. Tem Débito Em Aberto De 
R$10.400,00 E Ipva 2018. Motor Dianteiro, 
Transversal, 1.4 Litros, 4 Cilindros Em Li-
nha, 8 Válvulas, Bicombustível (Flex Álcool 
E/Ou Gasolina). Valor: R$38.400,00 E E Des-
conto As Diferenças. Carro Com “Todas” As 
Revisões E Troca De Peças Em Concessio-
nária. 79.000 Km. Contato: Romildo, tel.: 
(11) 5519-8100  Ramal: 54911.

Apto Penha
Vendo apto com 3 dormitórios (todos com 
armários), piso de porcelanato, ótima se-
gurança condomínio Ville de France na 
Rua Crubixa, 236. Tem ônibus na porta 
para a estação Vila Matilde do metrô. Acei-
to auto ou imóvel até R$250 mil. Preço do 
apto R$ 360 mil.Documentação em dia. 
Tel.: (11) 3384-3484

Terreno ZL
Vende-se terreno 8×40. 3 Casas boas. Óti-
mo para obtenção de renda. Burgo Pau-
lista. Zona Leste. Próximo à Av. Calin Eid., 
Trav Antonio Fortunato. Documentos OK. 
R$ 550 mil. Só venda. (11) 97423 4074, Fa-
lar com Gilmar.

Imposto de Renda
Chegou a hora de enfrentar o leão. Entre 
os dias 1º/3/2018 a 30/4/2018 deverá ser 
entregue a Declaração Imposto Renda 
Pessoa Física 2018/2017 (DIRPF) à Receita 
Federal. Para seu total conforto e comodi-
dade, especialista na área confecciona e 
acompanha o processamento de sua decla-
ração até o resultado final. Não deixe para 
última hora, atendimento personalizado 
e à disposição para esclarecer quaisquer 
dúvidas. Taxa de serviço R$ 100,00 co-
brada somente na entrega da declaração. 
Entre em contato com ROBERT pelo fone/
whatsapp (11) 98114-6720 ou email: rober-
twkerr@hotmailcom.

Dentista
Spazio Dental - Odontologia Integrada. 
Preços especiais para metroviários e fun-
cionários do Sindicato em consultas e pro-
cedimentos odontológicos. Rua Serra de 
Japi, 149. Dra. Larissa Garuti Gonçalves. 
Tel.: (11)2091-2485 ou (11) 98224-1280.

Automóvel
Toyota Etios Sedam 2013, 1.5 16V. Único 
dono, ar-condicionado, alarme, sensor de ré, 
direção, trava elétrica, som, vidros elétricos 
dianteiros e traseiros, desembaçador. Rober-
to Marcos tel.: (11) 98067-2095 / 98764-2739.
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12° Congresso

Veja algumas decisões do 12º Congresso
Além da antecipação da Campanha Salarial, o Congresso 

aprovou resoluções sobre os demais temas que pautaram as te-
ses para essa edição. Confira.

CONJUNTURA

Sobre a situação conjuntural brasileira, definiu-se que o País 
passa por um golpe institucional desde 2016, com o impeachment 
que destituiu a presidenta Dilma Rousseff. A crise mundial do ca-
pitalismo é responsável pelo acirramento dos ataques. Manifes-
tou-se solidariedade aos países latino-americanos que se contra-
põem à hegemonia imperialista como Cuba, Venezuela e Bolívia.

SAÍDAS PARA A CRISE E ELEIÇÕES

Foi aprovada a participação nas lutas populares junto aos 
movimentos sociais, partidos identificados com os interesses dos 
trabalhadores e na construção da Frente Brasil Popular e Frente 
Povo Sem Medo. Também foi manifestado o direito do povo votar 
em quem quiser, contra os ataques às liberdades democráticas 
representados na tentativa de impedir a candidatura de Lula.

GOVERNOS DO PT

Foi feito balanço dos governos federais de Lula e Dilma. Foi 
aprovada resolução que os aponta como governos de conciliação 
de classes que favoreceram os capitalistas e banqueiros, sem re-
solver os problemas dos trabalhadores. Confirmada na própria 
afirmação de Lula, que disse: “nunca os banqueiros ganharam 
tanto como no meu governo”.

CENTRAIS SINDICAIS

A luta unificada do movimento sindical foi responsável pela re-
alização da maior greve geral da história do País em 28/4/2017 e 
a Marcha a Brasília, balançando o governo Temer e barrando a 
reforma da Previdência. As Centrais pelegas, como Força Sindical 
e UGT, optaram pela negociação com o governo Temer, enquanto 
a CUT e CTB recuaram nas lutas apostando nas eleições de 2018. 

O Congresso também rejeitou a proposta de plebiscito para fi-
liação à central CSP-Conlutas, mantendo o Sindicato independente.

CONSELHO DE BASE CONSULTIVO

Aprovou-se a manutenção das regras e formato do Conselho de 
Base Consultivo frente à proposta de criação de conselho deliberativo. 

DIRIGENTES E MOVIMENTO SOCIAL

Foi rejeitada a proposta de criminalizar os dirigentes sindi-
cais por associação aos movimentos sociais, responsabilizan-
do-os civil e criminalmente.

ELEIÇÃO DO SINDICATO

Foi aprovada a manutenção do formato de proporcionalidade 
nas eleições do Sindicato. O modelo de gestão e demais regras se-
rão definidos em assembleia eleitoral.

DEMITIDOS

Quinze dias após o fechamento da Campanha Salarial será re-
alizada assembleia, com prestação de contas, e avaliação de to-
das as propostas relativas aos demitidos de 2007 e 2014.

CONTRA A INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO

O Congresso se posicionou contra a intervenção federal no 
RJ, promovida pelo governo Temer. A intervenção não é a solução 
para os problemas de criminalidade no RJ. O Estado precisa inves-
tir mais em moradia, saúde, educação e transporte. 

Unidade em defesa dos  
direitos é reafirmada
R ealizado nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março, 

o 12º Congresso dos metroviários apro-
vou os rumos das lutas do próximo perí-

odo. A unidade para a realização de uma for-
te Campanha Salarial foi a principal decisão. 
Foi deliberada a antecipação da Campanha, 
com assembleia marcada para o dia 15/3 para 
discussão da pauta. 

Com muito empenho participaram mais de 
150 delegados ao longo dos quatro dias de discus-
sões e deliberações da categoria. O Metrô dificul-
tou a liberação da maioria dos delegados. Mas o es-
forço dos companheiros e companheiras garantiu 
debates e plenárias com ampla participação.

Os metroviários deram mais uma demons-
tração de luta e organização no 12º Congresso da 
categoria. Não aceitaremos a aplicação da refor-
ma trabalhista e demais ataques. Agora é hora de 
unidade em defesa do Acordo Coletivo, dos direi-
tos e conquistas. 

Foto: Paulo Iannone/Sindicato
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042/043:

Metrô 
rompe 
acordo I
O compromisso assumido pelo Metrô na 

Campanha Salarial (conforme carta ao 
lado) era de legalizar o 042/043 e em ne-

nhum momento foi discutida a implantação de 
banco de horas.

No entanto, a empresa está tentando fazer 
acordos individuais sobre este tema, uma práti-
ca ilegal, já que nosso Acordo Coletivo prevê pa-
gamento de  horas extras e não banco de horas.

O Metrô se comprometeu, em reunião reali-
zada com o presidente, a avaliar uma nova pro-
posta para ser apresentada até o dia 15/3, mas 
já divulgou nota para a categoria informando 

que o 042/043  está 
suspenso.

Não assine ne-
nhum acordo indivi-
dual com a empresa. 
Caso haja insistên-
cia da chefia, procu-
re o Sindicato.

Metrô rompe acordo II

A empresa insiste na tentati-
va de implantação da escala 
4x1x4x3 noturna. Isto sig-

nifica romper o Acordo Coletivo de 
Jornada de Trabalho, firmado em 
novembro de 2017.

A diretoria do Sindicato 

orienta os metroviários a não 
responderem pesquisa nem 
aceitarem novas escalas que 
não constem no Acordo Coleti-
vo. Na última reunião realiza-
da com o presidente do Metrô, 
a empresa ficou de responder 

sobre o assunto, mas a GOP in-
siste em tentar implantar esta 
escala.

Não faça acordo individual 
com o Metrô sobre a nova escala. 
Este problema será discutido na 
assembleia de 15/3.

Março é mês de luta das mulheres!

O Sindicato e a Secretaria de As-
suntos da Situação da Mulher 
promovem uma série de ativida-

des em função do 8 de março, Dia Inter-
nacional de Luta das Mulheres. Além 
disso as companheiras e companheiros 
participaram das manifestações que 
ocorreram no dia 8, que saíram da Ave-
nida Paulista e do Teatro Municipal. 

Veja o calendário de 
palestras e debates 
nas áreas. Participe!

12/3 - Linha 5 
10h - CPR
15h - LTR

13/3 - PIT
10h - PIT auditório 2

14/3 - Linha 2
10h - IMG
15h - IMG

15/3 - Linha 1
10h - BTO
15h - BTO

15/3 - PAT e Cidade 2 
10h - PAT auditório
14h -  Cidade 2 (sala NRS)

16/3 - Linha 3
10h - GBU 
15h - GBU

16/3 - ADM
14h - Metrô 1 - sala G1A

Encontro
Nos dias 7 e 8 de abril será rea-

lizado o 10º Encontro das Mulheres 
Metroviárias, na Colônia de Férias do 
Sindicato, em Caraguá. Inscreva-se até 
o dia 16/3 pelo e-mail sindicato@me-
troviarios-sp.org.br ou comparecendo 
na secretaria-geral do Sindicato. 

Cotidiano

Conselho
A eleição para o Conselho de Admi-
nistração do Metrô foi adiada para 
3 a 10/4. Disponibilizaremos espaço 
nos meios de comunicação do Sin-
dicato para os candidatos sindicali-
zados que se comprometam com os 
critérios aprovados pela diretoria e 
que assumam compromisso com a 
categoria na assembleia de 15/3.

Conselho 2
Os critérios são: se posicionar contra 
a privatização e a terceirização; de-
fender transparência no Conselho; 
que todo debate deverá ser comuni-
cado à categoria; defesa do Acordo 
Coletivo e não aceitar remuneração 
para exercer o cargo. 

Planilha
O Metrô/OPS criou uma planilha 
para controlar as atividades dos ASs. 
O argumento para a sua criação é o 
de apurar quanto tempo o AS demo-
ra para atender um pedido da plata-
forma. Mas na verdade é uma tenta-
tiva de esconder os problemas. Falta 
efetivo e o Metrô, em vez de contra-
tar mais seguranças, quer jogar um 
setor contra o outro. A orientação 
do Sindicato é de que ninguém deve 
preencher essa planilha. 

Mesa-redonda
No dia 6/3 foi realizada, a pedido do 
Sindicato, uma mesa-redonda sobre 
a denúncia das demissões realizadas 
por conta da Avaliação de Desempe-
nho. O Metrô confirmou que o moti-
vo das demissões são as avaliações. 
No entanto, as avaliações conside-
ram para efeito de nota final as au-
sências justificadas, o que é ilegal. 
O Sindicato discorda desse critério e 
continuará tentando reverter todas 
as demissões. No dia 6/4 haverá nova 
mesa-redonda.  

Metrus
O Sindicato protocolou carta ao Metrô 
exigindo que busque junto ao governo 
do Estado verbas para quitar dívidas 
que estão sendo cobradas do Metrus, 
que somam quase R$ 500 milhões. 
Existem processos em fase de exe-
cução que foram acionados por uma 
empresa que prestou vários serviços 
ao governo do Estado nas décadas de 
1980 e 1990 e que se utilizava do Me-
trô para contratar os empregos de um 
projeto chamado “Turma da Rua”. 

Metrus 2
A dívida é do governo do Estado mas 
está sendo cobrada do Metrus. Por 
isso, exigimos que a empresa cobre 
a responsabilidade pela dívida do 
governo antes que a dívida seja exe-
cutada e coloque em risco os investi-
mentos dos metroviários no Metrus. 

Linha 5
Na L5 os OTMs estão trabalhando so-
zinhos na noitada e os OTMs 1 estão 
atuando sem calçados de segurança. 
O Sindicato reivindica a solução des-
ses problemas imediatamente.

Acidente de trabalho
Na madrugada do dia 28/02/2018, o 
companheiro Paulo Mathias (MTS/
ELT), fazendo manutenção preven-
tiva nos cubículos da estação ART, 
sofreu um grave acidente com des-
carga elétrica (choque) que resultou 
em queimaduras no braço e ombro 
direito. O vice-presidente da CIPA 
Manutenção Linhas, Luís Fernando 
(Luizão), dá a seguinte orientação: 
“O Metrô passa por grandes mudan-
ças e reestruturações, onde nós, em-
pregados, estamos sendo submetidos 
a uma rápida adaptação. A CIPA e o 
Sindicato orientam a todos: preserve 
sua vida, ela é o seu maior patrimô-
nio. Prevenção é a melhor solução”.  


