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Nem PT, nem PSDB!
Chega de corrupção e 

retirada de direitos!
No dia 15 de março milhares de 

pessoas foram às ruas protestar contra 

o governo Dilma. Essa manifestação 

foi convocada por grupos de direita, 

alguns ligados ao PSDB de Aécio 

e Alckmin. Participaram dessa 

manifestação, em sua ampla 

maioria, setores da classe média, 

sendo que 41% do ato, segundo 

pesquisa do Instituto Datafolha, 

eram de pessoas que recebem mais 

de 10 salários mínimos

A  
maior motivação da presença 
das pessoas nas ruas era a 
indignação com a corrupção, 
nada se falou sobre as 

medidas provisórias do governo Dilma, 
que atacam direitos como o seguro-
desemprego e a pensão por morte.

Nós acreditamos que está certo lutar 
contra o governo Dilma. Além do ataque 
aos direitos, o governo do PT se perde 
no mar de lama da corrupção, junto com 
uma ampla lista de políticos envolvidos 
no escândalo da Petrobras. No entanto, a 
manifestação do dia 15 não apresenta o 
caminho que os trabalhadores precisam. 

Muitas pessoas que estavam nas ruas 
no dia 15 querem a volta do PSDB, que 
nós já conhecemos bem como governa: 
corte no orçamento (como revela seu 
recente decreto), corrupção (cartel do 
Metrô e da CPTM). Na semana passada 

descobriram contas de diretores dessas 
empresas, como de Ademir Venâncio,  na 
Suíça, com mais de 1 milhão de dólares. 
Além disso, atacam os trabalhadores com 
demissões, como vimos em nossa greve. 
Outra parte, minoritária, reivindica a 
volta da ditadura militar, o que seria 
um retrocesso gigante. É por isso que 
o caminho para lutar contra o governo 
Dilma não está em manifestações como a 
do dia 15.

Tampouco está na manifestação 
que ocorreu no dia 13, convocada 
pela CUT e  CTB, para defender o 
governo que nos ataca. Na página 3 do 
Plataforma, seguimos com as refl exões 
sobre a crise política que toma conta 
de nosso país e apresentamos as 
saídas que, do nosso ponto de vista, 
podem efetivamente favorecer a classe 
trabalhadora.

Congresso terá início na quinta-feira (26/3) 
O 11º Congresso dos Metroviários será iniciado na noite da próxima quinta-feira, no 

Sindicato. Veja na página 4 mais informações sobre o evento. 



Mais uma vez 
os governantes 
estão atolados 
até o pescoço 
com as 
denúncias 

de corrupção. Soma-se a 
isso o aprofundamento da 
crise econômica (infl ação, 
demissões, retirada de 
direitos trabalhistas etc) 
que aumenta a insatisfação 
dos trabalhadores com os 
resultados das urnas. O que 
não é pra menos: em menos 
de três meses de seu novo 
mandato como presidenta 
da República, Dilma e o 
PT já mostram pra que 
vieram: defender os patrões 
e jogar a crise nas costas dos 
trabalhadores.

Não diferente e veteranos 
na escola da corrupção e 
de ataques a nossa classe, 
Aécio Neves (candidato 
derrotado nas urnas), seu 
partido, o PSDB, e a direita 
burguesa surfam na onda 
da indignação popular para 
desgastar a imagem (já bem 
desgastada por sinal) do 
governo Dilma, e posam como 
alternativa à crise.

Só se esquecem que 
os trabalhadores não têm 
memória curta, e muitos 

ainda, como nós, os 
metroviários de SP, sofremos 
com os ataques do governo 
Alckmin (PSDB) aqui. No 
fi nal das contas, é o sujo 
falando do mal lavado.

Mas então qual é a 
saída, você deve estar se 
perguntando. A resposta 
para essa pergunta é fácil, 
lógica e possível: se somos 
nós, os trabalhadores, que 
produzimos as riquezas e 
movimentamos a economia 
do país, só nós poderemos 
barrar as lambanças que esses 
(des)governos querem nos 
empurrar goela a baixo.

O antídoto para o vírus 
da corrupção é a nossa luta. 
Para isso é necessário romper 
com os governos e construir, 
nas mobilizações e nas greves, 
a defesa contra esses ataques. 

As contas da crise e da 
corrupção não são nossas e 
não iremos pagá-las!

O vírus da corrupção

“Ele vai subir novamente lá 
no morro

Apertando mão em mão, 
pedindo voto de novo.

A rapaziada já sabe que é o 
ladrão do dinheiro do povo!

Toda favela já sabe que é o 
ladrão do dinheiro do povo!

Quando ele está em 
campanha

Diz que vai resolver toda 
situação.

Depois de tá eleito adianta o 
seu lado

E dá uma banana para o meu 
povão

Perde a credibilidade, a moral 
e o pudor

Tira o pão da boca das 
crianças

Do aposentado e do 
trabalhador!

Na eleição passada,

Através do morro ele se elegeu.

Nada fez pelo pobre favelado

E num boeing de luxo 
desapareceu.

Foi comemorar a vitória em 
sua mansão

No Distrito Federal.

Eu só fui saber que ele estava 
vivo

Porque saiu como corrupto no 
jornal.

De norte a sul,

De leste a oeste meu irmão.

Como tem político 
contaminado

Com o vírus da corrupção!”

(Bezerra da Silva)

Raquel Amorim é diretora 
de base do Sindicato e 
constrói o Alternativa 

Metroviária Sindical de 
base CSP-Conlutas

PT armou sua 
própria arapuca
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O antídoto da corrupção 
A operação “Lava Jato”, 

defl agrada pela Polícia 
Federal contra o cartel das 
empreiteiras e repasse de 
dinheiro para os políticos, 
escancarou a corrupção 
na Petrobras. Todos os 
dias, no jornal e na tv, 
aparecem “novos” fatos nos 
depoimentos dos infratores, 
infl amando o ânimo da 
população.

A convocação da 
mobilização do dia 15 
“contra a corrupção”, 
“fora Dilma”, “fora PT” e 
“pela intervenção militar”, 
começou pelas mídias 
sociais, mas logo ganhou 
os holofotes das grandes 
mídias tradicionais, 
conseguindo uma ampla 
divulgação em todo o 
território nacional. O ato 
que reuniu 210 mil pessoas, 
segundo o Datafolha, foi 
noticiado pelos meios de 
comunicação como uma 
“festa da democracia”. Uma 
contradição, já que havia 
alguns cartazes pedindo a 
volta da ditadura militar, 
o que afronta diretamente 
o regime democrático e a 
Constituição Federal.

As forças ocultas dessa 
mobilização logo apareceram 
em cena. A Polícia Militar, 
que é famosa por reprimir 
manifestações e por divulgar 
números de manifestantes 
sempre abaixo da realidade, 
diminuindo a importância 
dos atos, neste último, ao 
contrário, divulgou 1 milhão 
de pessoas enquanto o 
Datafolha fala em 210 mil. 
Não foi somente nisso que 
o governo do estado de São 
Paulo do PSDB interferiu. 
Chegou abrir as catracas do 
metrô para dar vazão aos 
usuários, contradizendo o 
que havia respondido ao 
desafi o dos metroviários 
sobre trabalharem com a 
catraca liberada.

O governo do PT evitou 
ao máximo o acirramento da 
luta de classes. Não taxou as 
grandes fortunas e priorizou 
o incentivo ao capital 
especulativo em detrimento 
aos recursos para o serviço 
público. Optou em despejar 
a crise econômica nas costas 
do trabalhador comum. 
Quanto à reforma política, 
não atacou o fi nanciamento 
das empresas privadas 
nas campanhas eleitorais, 
preferiu participar na 
divisão do bolo.  Hoje o 
PT dorme na cama que ele 
próprio armou. Catraca aoaoa oaoao

Alckmin liberou as catracas 
do metrô em 15/3

O governador Alckmin (PSDB) 
liberou as catracas do metrô para os 
manifestantes que protestavam contra 
o governo no dia 15/3. O acesso livre 
aconteceu na estação Trianon Masp. 

O Sindicato tem colocado como 
alternativa às greves a liberação das 
catracas aos usuários. O governador 
não pensou na população: “Não, não há 
a possibilidade de haver catraca livre. 
Veja bem, o Metrô é uma empresa, e 
como empresa, precisa ter um equilíbrio 
fi nanceiro”, afi rmou Alckmin em maio de 
2014 (declaração dada ao site UOL). 

Mas o “prejuízo” não impediu o 
governador de liberar as catracas para um 
ato político contra Dilma (PT), a quem 

faz oposição. Tratamento muito diferente 
foi dados aos movimentos sociais em luta. 
Conclusão: Alckmin pode, sim, liberar as 
catracas. Mas faz isso apenas quando é do 
seu interesse político. 

Foto: reprodução

Mel 
Vendo mel puro, mel composto, própolis, pólen, 
produtos apícolas em geral. Em breve teremos 
Hidromel (vinho de mel). Tratar com José Costa 
em VGO, escala A ou pelos fones: 2964-9563/ 
97370-5644 e 98734-0885. Acesse: www.
apinunesagroapis.6te.net  beneditonunes@
uol.com.br josebncosta@gmail.com jbnunes@
metrosp.com.br 

Le Villáge
A nova tradição de morar bem na Casa Verde. 
Localização com excelente acesso ao Centro e à 
Marginal do Tietê. Próximo ao Shopping Bourbon. 
Áreas comuns equipadas e decoradas, conforme 
memorial descritivo:  2 dormitórios (1 suíte), 59 
m², na Av. Jose de Brito de Freitas,295 - Casa Verde. 
Tratar com Argenti, fones: 98305-8306/95737-2360 
ou pelo e-mail: argenti@corretoresesser.com.br

Celta
Vendo modelo LT, 4portas, 2011/2012, 50 mil km, 
DH, VE, TE.  Único dono.  R$ 20 mil. Aceito negociar. 
Falar com Bruno, fone:  95995-4314.

Carreto e fretes
Metroviário aposentado, faço fretes e carretos na 
Capital e Grande São Paulo. Van fechada, teto alto, 
com rastreador. Os interessados entrar em contato 
pelos fones: 3384-3484 ou 972812443 ( Vivo).

Perfumes Fator 5
As melhores fragrâncias das mais famosas grifes 
tais como: Dolce & Gabbana, Gabriela Sabbatini, 
Carolina Herrera, Ferrari, CK, entre outras. Pedidos 
Aparecido Silva, OPS/TUC/”E” ou pelos fones: 9730-
56433 (Vivo)/95425-2396 (Tim).

Apartamento em João Pessoa
Vendo lindo apartamento em João Pessoa, apenas 
uma quadra de distância da praia do Bessa. Apar-
tamento novo, teve apenas um morador. Possui 
54m², 2 quartos (sendo 1 suíte) e varanda. Preço 
imperdível, não perca essa oportunidade! Tratar 
com Fernanda Cardoso, OTM2, Linha 1 Azul, escala 
K, fones:  95382-1116 (WhatsApp) ou com Denise 
pelo fone: (16) 98226-1993.

Chácara/Santa Isabel
Venha se divertir, relaxar e descansar em meio 
a natureza. Chácara com piscina, churrasqueira, 
forno e fogão a lenha, bilhar, pingue-pongue e 
pebolim, redes para descanso. Desconto para 
metroviários. Tratar Severino em BRAS, escala E 
ou fones: 2584-2100/98080-7133.

Investir ou Morar
Comprar imóvel na planta é garantia de excelente 
negócio devido as condições facilitadas de paga-
mento e, também, pelo índice de valorização que 
será até 3 vezes maior, comparado a um imóvel 
usado, por isso, a lucratividade no momento da 
revenda ou locação é bem maior. Planta total-
mente moderna e localidade próxima às estações 
de metrô. Custo benefício excelente. Parcelas a 
partir de R$ 490, empreendimento Lopes. Falar 
com Umuarana, fones: 97964-2341/2691-0206 
ou pelo e-mail: umuarama@corretorlopes.com.
br - Rua Pascal, 1973 - Campo Belo.

Corsa
Vendo Corsa Spirit, prata, 2007, fl ex, calhas, som, ar. 
Documentos OK. R$ 15.500,00.  Tratar com Juliana, 
fone: 98069-2221.

Eletricista
Serviços de instalação e  manutenção predial e 
residencial. Garanta a segurança de sua família e 
do seu patrimônio. Tratar com Reinaldo Gomes, 
fone: 2043-5531/95638-0071.

Serralheria
Portões, grades, janelas, escadas, estruturas 
metálicas e outros materiais. 100% galvanizado. 
Toda linha de ferro e alumínio. Garantia de 3 anos. 
Pagamento facilitado. Tratar com José Carlos, 
fones: 3448-2933/94713-7979, ID 35*16*116447 
ou contato@serralheiromestre.com.br

Sítio Patinhas/ Peruíbe
Venha conhecer as belezas de Peruíbe. Cachoeiras, 
praias e sítios irão deixar seu verão marcante! 
Acesse: sites.google.com/site/sitiopatinhas. Tratar 
com Natan, fones: 2527-2707/99133-1628.

Cuidadora de Idosos
Cuidadora e acompanhante de idosos. Ótima 
profi ssional, responsável e ama o que faz. Tratar 
com Tânia Maram, fone: 99684-9005. 

Mel puro/100% Silvestre
Tenho apiário no Vale do Ribeira, Parque Petar (350 
Km da Capital, entre São Paulo e Paraná). Tratar com 
Eloy ou Rose, fones: 98163-7650 (Vivo)/98769-0298 
(Tim)/97969-3136 (Claro)/5621-4021 (res.). Faço 
entregas nas estações e Pátios (a combinar). Ligue 
até às 22h, qualquer dia da semana.

Os garis do 
município do Rio de 
Janeiro fazem greve há 
mais de uma semana e 
não aceitam a proposta 
da prefeitura que 
oferece apenas 7% de 
reajuste. Os professores 
paulistas também estão 
paralisados, desde 13 de 
março, por melhores condições de trabalho 
e contra os ataques do governo Alckmin.

Trabalhadores por todo o país sentem 
as consequências da crise. No mês passado, 

os professores do Paraná 
deram uma verdadeira 
demonstração de força 
enfrentando o governo 
de Beto Richa (PSDB) e 
conquistando um reajuste 
de 60% (acumulado de 
quatro anos), equiparação 
e melhorias de condições 
das escolas públicas.

O Sindicato do Metroviários apoia e 
se soma a todos os trabalhadores em luta 
por conquistas e contra os retrocessos que 
alguns governos tentam impor.

Professores e garis fazem greve

Assembleia dos garis, março de 2015

Manifestantes  na estação Trianon Masp

Foto: reprodução
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É necessário construir uma 
alternativa dos trabalhadores

A saída é pela esquerda

No dia 20 foi realizada na sede do nosso Sindicato uma reunião com movimentos sociais, 
sindicatos e partidos de esquerda para construir uma saída pela esquerda para a crise

Crise política e corrupção

O Brasil vive uma grave crise política. O 
índice de rejeição da presidenta já chegou a 
62%, pior patamar atingido por um presidente 
desde o fi nal dos anos 80. Isso ocorre por vários 
fatores. O mais evidente deles é o escândalo 
de corrupção na Petrobras. Quanto mais se 
investiga, mais se descobre o envolvimento de 
políticos do PT, PMDB, PP e PSDB.

Crise econômica, ataque aos 
direitos e tarifaço

Mas a situação econômica do Brasil e as 
medidas para enfrentá-la são a maior causa de 
mal-estar entre os trabalhadores. O ajuste fi scal 
do governo tem como contrapartida a retirada 
de direitos dos trabalhadores. Como parte 
desse ajuste sobretaxa o consumo de energia 
e as tarifas de transporte. E a infl ação faz com 
que nossas compras de supermercado estejam 
cada vez mais caras. Diante da crise, Dilma 
quer salvar os banqueiros, com o aumento 
de juros, e a consequência disso recai, por 
exemplo, sobre quem fez compras a prazo, 
estimulados pelo governo em outro período.

O impeachment é a solução?
Acreditamos que não. Porque essa saída 

entregaria o governo para Michel Temer 
ou Eduardo Cunha (ambos do PMDB) que 
governariam sob este mesmo modelo.

PT e PSDB governam iguais
Além copiar o PSDB no modelo 

econômico, o PT copia também na corrupção. 
A prova dessa identidade foi a aliança feita 
entre esses dois partidos na Assembleia 
Legislativa de São Paulo: PT e PSDB se uniram 
para eleger o presidente da casa, deputado do 
PSDB. 

CUT e CTB fazem um desserviço 
aos trabalhadores 

As Centrais Sindicais, por sua vez, 
convocaram os trabalhadores a sair às 
ruas em defesa do governo. Isso é uma 
irresponsabilidade porque o governo ataca 
os trabalhadores. Por isso, nosso Sindicato 
também não esteve presente no dia 13. 
Essas entidades mentem aos trabalhadores 
ao falar de “golpe da direita” ou “ameaça de 
golpe militar”. Neste momento, o PSDB e 
outros partidos da direita sequer defendem 
o impeachment, porque todos defendem o 
ajuste fi scal junto com o governo. Para serem 
coerentes com a defesa dos nossos direitos, 
essas Centrais devem romper com o governo.

Qual é a saída?
A luta dos trabalhadores precisa 

crescer. Greves explodem pelo país, como 
os professores aqui no Estado, além de garis 
e operários do Comperj no RJ. Precisamos 
unificar essas lutas e construir uma 
greve geral em todo país, para derrotar a 
retirada de direitos, prender os corruptos 
e construir outro modelo de governo, 
o que não passa nem pelo PT nem pelo 
PSDB.

A reunião do Espaço de Unidade de Ação 
contou com a presença de 120 representantes de 
entidades, sindicatos, movimentos sociais e partidos 
de esquerda, vindos de nove estados do país. Para 
construir uma saída pela esquerda, adotou os 
seguintes encaminhamentos:

26/3 – Dia Nacional de luta em defesa da Educação 
para denunciar os cortes no orçamento e 
fortalecer as greves de professores e ato no Rio 
de Janeiro, em frente a reunião do Conselho 
Administrativo da Petrobras, para denunciar a 
corrupção.

7 a 9/4 – Fortalecer a jornada de lutas impulsionada 
pelo funcionalismo público federal e denúncia 
do PL 4330 (PL da terceirização, que pode ser 
votado nesta semana). A ideia é fortalecer essa 
jornada com paralisações e manifestações em 
todo o país.

Movimentos promovem jornada de lutas
No dia 18/3, os movimentos por reforma urbana 

fi zeram várias manifestações pelo país. A reivindicação 
era o lançamento do programa Minha Casa Minha 
Vida 3 e pelo recuo imediato do ajuste fi scal. Mais de 
30 bloqueios foram realizados em 13 estados. Em SP, a 
rodovia Raposo Tavares, a Régis Bittencourt e a marginal 
Pinheiros foram tomadas pelos trabalhadores em luta 
por uma alternativa popular para a saída da crise. 

Reunião dia 20/3, na sede do Sindicato com representantes de entidades e movimentos sociais 

Foto: Paulo Iannone/Sindicato
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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 
Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves 
sobre Trilhos no Estado de São Paulo. R. Serra do Japi, 31 – 

Tatuapé - CEP 03309-000 - Fone: 2095-3600 - Fax: 2098-3233. Subsede: Rua Cerqueira 
César, 480, Santo Amaro. Atendimento: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h, (fecha das 12h 
às 13h), fone: 7467-3841. Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br Presidente: 
Altino de Melo Prazeres Júnior. Diretor Responsável: Tiago Marcelino Pereira. Redação e 
Revisão: Rogério Malaquias e Paulo Iannone. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Fígaro. 
Fo tolito e Impressão: RD Gráfica. Tiragem: 6 mil exemplares. 

Veja a programação do 

Escala 4x2x4 para 
todos os técnicos

Dance bem!

Foto: Arquivo/Sindicato

O Congresso dos metroviários será realizado de 26 a 29 de março. 
Será uma ótima oportunidade para organizar a categoria e preparar a 
Campanha Salarial 2015. A abertura do evento, na quinta-feira (26/3), 
será realizada na sede do Sindicato, a partir das 19h. Nos dias 27, 28 e 
29/3 as atividades serão realizadas no Hotel Gran Roca, em Atibaia.  

Aulas de dança no Sindicato

11° Congresso

Com relação ao transporte, os ônibus 
partirão do Sindicato logo após 

a solenidade de abertura na quinta-
feira. Para o restante dos dias, será 
disponibilizado transporte com van 
partindo do Sindicato para o hotel. 

Pais e mães metroviários que 
quiserem levar seus fi lhos ao evento 
deverão entrar em contato com a 
Secretaria-geral do Sindicato.

Veja algumas discussões 
do Congresso

O 11º Congresso vai tratar de 
vários assuntos que vêm discutidos pela 
categoria. Entre eles:

 O Sindicato deve ou não 
participar das lutas dos movimentos sociais, como a redução da tarifa do transporte público e moradia?

 O Sindicato deve continuar tendo um presidente ou uma diretoria colegiada? 

 O Conselho Consultivo deve ser deliberativo? 

 Deve ser criada uma Secretaria LGBT no Sindicato? 

 Como devem ser realizadas as eleições no Sindicato?

Todas essas polêmicas constam das teses apresentadas ao Congresso. 

Con� ra a programação:

 26/3 (quinta-feira) – Abertura
17h às 19h: Credenciamento (também será feito 
no dia 27/3, das 9h às 20h, no hotel)
19h às 21h: Solenidade de abertura 

 27/3 (sexta-feira) – Debates e Trabalhos 
em Grupo
7h às 9h: Café da manhã 
9h às 10h: Eleição da mesa coordenadora do 
Congresso e aprovação do regimento interno
10h às 13h: Debate sobre Conjuntura e 
Movimento Sindical
13h às 14h: Almoço
14h às 16h: Debate sobre Transportes
16h às 16h15: Pausa para café
16h15 às 19h: Grupos de Discussão sobre 
Conjuntura, Movimento Sindical e Transporte
20h: Painel sobre Comissão da Verdade

 28/3 (sábado) – Debates e Trabalhos em 
Grupo

7h às 9h: Café da manhã
9h às 12h: Debate sobre Opressões
12h às 13h: Almoço
13h às 16h: Grupos de Discussão sobre Opressões, 
Pauta de Reivindicações/Plano de Lutas, 
Organização de Base e Estatuto
16h às 16h15: Intervalo para café
16h15 às 19h: Retorno dos trabalhos dos 
Grupos de Discussão sobre Opressões, Pauta de 
Reivindicações/Plano de Lutas, Organização de 
Base e Estatuto
21h: Confraternização

 29/3 (domingo) – Plenária Final
7h às 9h: Café da manhã
9h às 11h: Plenária de Resoluções Finais sobre 
Conjuntura, Movimento Sindical e Transportes
11h às 12h: Almoço
12h ás 14h: Plenária de Resoluções Finais sobre 
Opressões, Pauta Reivindicações/Plano de Lutas, 
Organização de Base e Estatuto

O Sindicato 
fez reuniões com os 
Técnicos da Corretiva 
da L5 e com a 
empresa para discutir 
sobre a mudança de 
escala, pois em todo 
Metrô a Corretiva faz 
a escala 4x2x4 com 
excessão da L5 que 
faz a 6x3.

A Cia. não 
respondia até que 
percebeu uma 
mobilização na área, 
mesmo assim rejeita a 
proposta alegando que 
é inviável, porém as alegações não se sustentam.

O Sindicato 
já foi alertado que 
a empresa quer 
extinguir a equipe 
de testes da Linha 
3 e estes iriam para 
o Monotrilho com a 
Escala 6x3. Sendo 
assim, na conversa 
com o Gerente da 
Manutenção, Milton 
Joia, discutiremos 
esta questão em 
conjunto e faremos 
um trabalho de 
mobilização junto as 
demais manutenções 

para que todos sejam tratados com isonomia.

As aulas de dança de salão no Sindicato 
estão concorridas. Comandadas por Tony 
Romão, estão atraindo muitas pessoas. As 
aulas acontecem toda terça-feira nos seguintes 
horários: 10h às 11h30, 16h às 17h30, 19h 
às 20h30 e 20h30 às 22h. A mensalidade é 
de R$ 50 para metroviários sindicalizados. 
Informações: 97219-6311 (Tony) ou 97137-7142 
(Nilson).  

Técnicos da Corretiva da L5 querem escala 4X2X4

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Edital
Conforme estabelece o estatuto social da Associa-
ção dos Aposentados e Pensionistas do Metrô de 
São Paulo-AAPM, informamos que estão abertas 
as inscrições de chapas para concorrer às eleições 
da nova diretoria executiva e do Conselho Fiscal 
da entidade. O prazo para as inscrições das cha-
pas será de 27 de março a 17 de abril de 2015. As 
inscrições das chapas deverão ser feitas na sede 
da Associação, situada à rua Cel. Pedro Dias de 
Campos, nº 1.105, Vila Matilde, São Paulo, SP, das 
13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira. 
Informamos que as eleições serão realizadas via 
correspondência e urna fixa na sede da AAPM. 

Creuza Fontes Oliveira, 

Presidente da AAPM

SP, 19/03/15

Audiência de Pasin é adiada 
Marcada inicialmente para 26/3, a primeira 
audiência sobre a demissão de Paulo Pasin 
foi adiada para 15/7. Demitido na greve de 
2014, o presidente da Fenametro será pre-
judicado por essa decisão do juiz já que o 
dia do julgamento irá demorar muito mais. 
Nossa solidariedade ao companheiro Pasin. 
Continua a mobilização pela readmissão de 
todos os demitidos!

Equiparação
A lista para a Equiparação Salarial está no Site do 
Sindicato. Poucos metroviários se manifestaram. 
Caso seu nome não esteja relacionado, informe 
o Sindicato através do e-mail equiparacao@me-
troviarios-sp.org.br com os dados necessários.

Agressões nas estações
Continuam ocorrendo casos de agressão nas 
estações. Nos últimos dias,  ocorreram episódios 
nas estações BFU, PSE e BTO, o que motivou uma 
reunião extraordinária da CIPA. Até mesmo a 
desembargadora Ivana Contini Bramante, na au-
diência de pendências da Campanha Salarial do 
dia 25/2, sugeriu o pagamento da periculosidade 
aos OTM1  “uma vez que o Sindicato informa 
que tais trabalhadores já recebem Adicional 
de Risco de Vida”. 

Escala ADM
A Cia. pratica uma escala inconcebível numa área 
de ADM (atendimento 0800), a 6x1x5x1x6x2. 
Esta não existe em Acordo Coletivo e faz com 
que a cada 21 dias haja apenas 4 folgas. Os tra-
balhadores exigem uma escala com mais folgas.

Absurdo!
O técnico Ivo Pereira do VPN da L5 fez algo 
abominável no dia 1º/3. Ao perceber que o 
celular corporativo havia “sumido” do seu 
armário, começou a acusar as equipes, 
insinuando que o “ladrão” estaria por ali, afirman-
do “todos que tem acesso à sala são suspeitos” 
e “estamos criando um pilantra aqui” . A revolta 
foi geral. Não há provas de que o celular foi 
roubado nem que os suspeitos sejam da área, 
pois esta apuração e a prevenção de fatos como 
este é de inteira responsabilidade do Metrô, não 
cabendo este tipo de postura entre trabalha-
dores. Foram realizadas três reuniões com as 
equipes na tentativa de uma retratação, duas 
sem sucesso, na terceira o técnico Ivo reconhe-
ceu o seu erro, porém não convenceu a maioria 
dos funcionários que se sentiram ofendidos.

Futebol
Todo domingo (exceto dias de eventos) há fute-
bol na quadra do Sindicato, a partir das 11h. Para 
obter mais informações entre em contato com 
os organizadores: Alex Santana (98210-6505) e 
Kleber (99995-4051). Participe!


