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14/6 é GREVE GERAL

Agora a luta é pela nossa aposentadoria!

Durante a vitoriosa Campanha Salarial, a
categoria utilizou o colete em defesa dos
direitos e contra a reforma da Previdência,
que teve forte apoio popular. Vamos continuar
nossa luta pelo direito de se aposentar. As
Centrais Sindicais marcaram para 14/6 uma
Greve Geral contra o ﬁm da aposentadoria

N

o dia 15/5 ocorreu a
maior mobilização
contra o governo
Bolsonaro, tendo como
bandeiras a luta contra os
cortes de investimentos
na Educação e a reforma
da Previdência. Os atos
mudaram o quadro
político, demonstrando
o descontentamento de
setores da população contra
Bolsonaro e deu mais força
para os trabalhadores
continuarem suas
mobilizações.

dos metroviários na
organização da Greve
Geral. Duas plenárias já
aconteceram em nosso
Sindicato: no dia 18/5
aconteceu com várias
categorias (foto abaixo) e no
dia 27/5 com Sindicatos de
Transportes.
A assembleia de
6/6 vai discutir a nossa
participação na Greve
Geral.

As Centrais
Sindicais e
movimentos sociais
estão organizando
a Greve Geral. A
assembleia de 6/5
votou a participação

Plenária dos transportes
mobiliza trabalhadores
para a Greve Geral
No dia 27/5, uma Plenária
dos Sindicatos do Setor de Transportes para organização da Greve Geral contra a reforma da
Previdência aconteceu na sede
do Sindicato. Participaram do
encontro 8 Centrais Sindicais, 3
Federações, 2 Confederações e
14 sindicatos.
Os representantes das entidades repudiaram a proposta
de reforma da Previdência e foram aprovados os
seguintes encaminhamentos:




Apoio e
participação nas
manifestações de
30/5 em defesa da
Educação.
Coleta de
assinaturas do

abaixo-assinado contra a
reforma da Previdência nas
estações do metrô.




Coletiva de imprensa das
Centrais Sindicais e sindicatos
dos transportes no dia 10/6.
Distribuição de Carta Aberta
nas estações de metrô, trens e
terminais de ônibus, carro de
som e anúncios nas rádios na
semana da Greve Geral.
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Dia 30 vai ser maior

Por educação e aposentadoria, trabalhadores e
estudantes voltarão às ruas no dia 30/5. Mais uma
vez, vamos protestar contra os cortes na Educação
e o ﬁm da aposentadoria. O objetivo é realizar uma
manifestação maior que a do dia 15/5. Participe!

ATO 30/5, às 16h. Local: Largo
da Batata (Pinheiros)
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Opinião

Classiﬁcados

Vencemos na Campanha Salarial,
agora temos novos desafios
O momento político do País
é muito grave e os trabalhadores
estão sofrendo ataques intensos
aos seus direitos. Em São Paulo, há
anos os metroviários enfrentam
governos tucanos e agora com Doria piora a situação, pois além da
privatização e terceirização, ele defende a reforma da Previdência.
Nesse contexto, este ano iniciamos uma das campanhas salarias mais difíceis da nossa história. Metrô propôs reajuste zero,
fim do plano de saúde, retirada de
conquistas históricas, não ao pagamento da PR e nenhuma disposição para negociar. Diante desse
cenário, a unidade da diretoria foi
fundamental para enfrentar todos
os ataques.
A categoria atendeu prontamente à iniciativa da diretoria
realizando setoriais, participando
das Comissões de Base e lotando as
assembleias – algo que não víamos
há tempos. Resgatamos a confiança
da categoria e, com muita organização, conseguimos vencer a intransigência da empresa e do governo
Doria.
Com a greve marcada para o
dia 30/4 o TRT chamou a primeira
conciliação, onde demonstramos
claramente que a alegação de dificuldades econômicas não se con-

firmava nos números. O TRT percebeu que a retirada de direitos
do Acordo, como o Plano de Saúde,
não se justificava e, além disso,
determinou a retirada das advertências e considerou legítimo o uso
dos coletes e adesivos.
O Sindicato e a categoria saem
fortalecidos desta Campanha. Estamos no último ano de mandato
desta gestão. O principal desafio
foi construir a unidade numa diretoria plural. Quem tem maioria é o
principal responsável pela unidade e isso foi o que fizemos nos três
anos, assim como nessa Campanha. E lutamos com muito afinco,
sem aventuras, mas sem abrir mão
de nenhum direito da categoria.
Em tempos de ataques ao movimento sindical, nosso Sindicato sai
fortalecido e o processo ajudou a
resgatar a dignidade da categoria.
Embora a Campanha seja muito vitoriosa do ponto de vista político, é necessário ter claro que não
conseguimos avançar em pontos
importantes de nossa pauta de
reivindicações, como os Planos de
Carreira da GMT, GLG e Administração, a carreira única na GOP, a
equiparação salarial, o restabelecimento da Comissão de Segurança, treinamento de bilheteria para
todos os OTMs, entre outros pontos

importantes para a categoria. Por
isso é importante buscar a reabertura das negociações com a empresa, para tratar estes temas.
Além disso, temos que enfrentar ainda as armadilhas que
o Metrô e governo nos impõem no
dia-a-dia. Os companheiros do PIT
deram o tom, frente à demissão do
Valtinho, fizeram a resistência e
demonstraram muita garra e disposição de luta, assim como outras
áreas também.
Agora companheiros, sabemos
que se avizinha uma grande luta,
que é a Greve Geral de 14 de junho.
Capitaneada pelas Centrais Sindicais, busca derrotar a Reforma da
Previdência do governo. Para isso,
estamos trabalhando em conjunto
com outras categorias de transporte para garantirmos muita unidade de nosso setor, pois sabemos do
papel estratégico que metroviários, condutores e ferroviários jogam nessa batalha.
Assinam este texto os membros do Unidade e Luta que compõem a diretoria:
Wagner Fajardo (coordenador-geral do Sindicato), Elaine
Damásio, Salaciel (Buiú), Kobori, Cidão, Almir Castro, Godoi,
André Piovesan e Rosa Anacleto

Apartamentos
Vende-se de 69m², 94m², 115m². 2 e 3 dormitórios e
2 vagas de garagem. Serão 2 torres num terreno de
14 mil m². Lazer completíssimo com quadra de tênis, quadra poliesportiva, piscina com raia de 50 m
e muito mais. Entre em contato e conheça mais detalhes desse lindo projeto. Compre direto da Construtora. Falar com Elaves (Lagares), Creci 80.679. Fone:
99951-4158.

Apartamento na praia
Aluga-se no canto do forte na Praia Grande (uma
quadra da praia e com vista parcial do mar). A combinação perfeita, ciclovia, calçadão, areia, céu, mar
e montanha. Apartamento com 1 dormitório, sala,
cozinha (com utensílios para usar no dia-a-dia), banheiro, sacada e lazer completo. Aluguel de temporada. Entrar em contato para mais informações, fone:
98059-2585, com Marcella, OT, do Monotrilho.

Rack de automóvel
Vendo rack de teto/bagageiro Pálio Weekend Adventure G1, G2, G3, G4, Locker, 97 a 2017, novo, na caixa
(comprei pela internet e não serve no meu carro). R$
250,00. Tratar com Orlando, fone: 979884416 (WhatsApp). Aceito contra-oferta.

Decoração em gesso
Executamos qualquer serviço que pertença a gesso
ou forro, liso ou decorado. Especializado em molduras. Tratar com Renato, fones: 99212-0611/5621-9202.

Bicicletas dos sonhos
Compro, vendo e troco bicicletas usadas. MTB, Speed, Urbana e Retrô (Specialized, Scott, Trek, Kona,
Merida, Santa Cruz, Giant…). Vendo barato pois compro barato! Fale comigo: eu encontro a bicicleta ideal
pra você. Qual é o seu objetivo? Trilhas, trilhas urbanas… Falar com Renato, fone: 99426-5203.

Apartamento
Alugo com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de lavanderia. No décimo segundo andar, último andar, gás encanado e com uma vaga na garagem. R$ 1.200,00 (condomínio e água inclusos). Mais
informações com Amoedo, escala A, Clínicas, fone:
99570-7654 (WhatsApp).

Berçário e Educação Infantil
Escola La Vida. Berçário e Educação Infantil que
oferece proposta pedagógica, inglês, aula de música,
judô, balé, educação física com especialista, Shantala, Ofurô, Sala Neon e informática dentro da grade de
aula para turmas de 0 à 5 anos. Tratar com Liliane ou
Juliana, fone: 2014-5507. Endereço: Praça das Corridas, 26, Moinho Velho, São Paulo.

Ecosport
Vendo ano 2009 com 65 mil Km, 4 pneus novos, freestyle completa preta. R$ 25 mil. Tratar com Elida
Cristina, fone: 98058-0001.

Sobrado

Futsal

Campeonato começará em 29/6
Várias equipes
estão inscritas para o
Campeonato de Futsal do
Sindicato. Muitas delas
contam com metroviários
aprovados no último
concurso. A disputa terá
início em 29/6 (sábado) na
quadra do Sindicato.
A Comissão
Organizadora do evento
já elaborou a tabela e o
regulamento, que serão
divulgados à categoria em

breve. Qualquer dúvida,
entre em contato com a
Secretaria de Esporte do
Sindicato (2095-3607).

Futsal Feminino
O Sindicato convida
as companheiras
a participarem do
Campeonato de Futsal
Feminino. As inscrições
poderão ser feitas até 7/6,
na Secretaria de Esporte.
Após as inscrições serão

deﬁnidos o calendário e o
regulamento do torneio.
Outra novidade é o
Campeonato Cinquentão
de Futsal. Qualquer
metroviário com mais de
50 anos pode se inscrever
até 7/6. Tanto para o
Feminino quanto para o
Cinquentão serão aceitas
inscrições individuais. Após
as inscrições, a Secretaria
poderá formar as equipes
com os inscritos.

Justiça

Metroviária ganha processo por dano moral
Uma metroviária que
trabalhava na Administração
ganhou processo, no Tribunal
Regional do Trabalho, por dano
moral. Ela fez um pedido para
mudar de setor em 2014 mas todas
as tentativas eram indeferidas pelo
seu chefe, Wanderlei Bifﬁ Teixeira.
Veja um trecho da sentença
da Juíza Relatora: “Por ﬁm, a
indenização por dano moral deve
ser arbitrada tendo como premissa

a justa reparação pelo dano
sofrido, observada a condição
pessoal e familiar da reclamante
e, ainda, o caráter pedagógico
no sentido de evitar repetições,
quanto ao procedimento irregular
do empregador. Outrossim, deve
ser considerada a gravidade do
dano e a condição econômica da
reclamada”. Como trata-se de uma
decisão de Segunda Instância,
cabe recurso.

Vende-se ótimo sobrado. 3 dormitórios, suíte, sala e
cozinha amplas, lavanderia com depósito, garagem
coberta com 2 vagas, próximo ao Metrô Jabaquara.
Preço a combinar. Tratar com Pasquale, fone: 50113367

Cuidado com seus pés
Dê descanso para os seus pés, aproveite a promoção
por apenas R$ 40,00. Seus pés novo de novo. Atendimento de terças aos sábados. Marque seu horário
pelos fones: 2227-1464 ou 97212-4872 (WhatsApp).

Apartamento
Vendo com 54 m². Piso de porcelanato e móveis de
qualidade embutidos em todos os cômodos. Só entrar e morar. 4º andar. Sol na sacada pela manhã e
a tarde na lavanderia. Condomínio com quadra esportiva, salão de jogos, salão de festas e churrasqueira. Comércio e transporte na porta (12 minutos de
caminhada até a estação São Lucas do Monotrilho).
Condomínio: R$ 376,00. Tratar com Fabiano, fone:
99753-3898.

Apartamento na praia
Alugue barato, baixa temporada. Apartamento Vila
Guilhermina para no máximo 6 pessoas. A 100 metros da praia. TV, ventiladores de teto, geladeira,
microondas. É só ir e aproveitar. Tratar com Gilmar
Messias, fone: 97990-9609.

Bolo Fantástico
Bolos e doces personalizados, panetones e chocotones recheados e decorados, pães de mel entre outros.
Experimente os sabores especiais e tradicionais.
Produção de deliciosas lembrancinhas para eventos
e Dia dos Namorados. Entre em contato com Geane
pelo fone: 94714-2087 (WhatsApp) ou também pelo
instagram @bolofantastico.

Natação e hidroginástica
Corpo e Mente Academia. Temos planos especiais
para a melhor idade. Natação adulto, bebês e infantil, hidroginástica, ginástica, zumba, espaço kids,
dança do vente, circuito funcional, funcional kids.
Rua Paricatuba, 16, Vila Ré, fone: 3297-1432/983186919 (WhattsApp).

Honda City
Vende-se ano 2011, EX, 1.5, 16v automático, flex, cor
prata, 4 portas, 45 mil km. Única dona. Contatos com
Orlando, usinagem PAT JAB, fone: 5060-4455/50604246 ou D. Sílvia, fone: 99946-5601.
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Aposentadoria é direito do povo

Vamos lutar em defesa da
Previdência, do emprego e do País

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Bolsonaro quer aprovar o desmonte da Previdência Pública com a justiﬁcativa de que vai gerar
empregos e melhorar a economia. A mesma mentira foi dita na reforma trabalhista de Temer e
o desemprego só aumentou. Com argumento de que se não forem aprovadas as mudanças da
Previdência o País vai quebrar, o governo pratica terrorismo com o legítimo direito do povo

O

governo está gastando milhões em
publicidade e distribuição de verbas
por meio de emendas a parlamentares para que aprovem a destruição da Previdência. Confira aqui o que está sendo dito e
recuse as fake news dos que querem acabar
com a aposentadoria dos trabalhadores.

Tem rombo na Previdência?
Não! O sistema

previdenciário
brasileiro
faz parte da
Seguridade
Social. O
orçamento
é composto
por impostos
(COFINS
e CSLL) e,
no caso da
Previdência,
de contribuições do trabalhador, do
empregador e do Estado. A soma das
contribuições resulta em superávit.
Acontece que o governo utiliza a
Desvinculação das Receitas da União (DRU)
para usar as receitas em outras áreas.
Além disso as dívidas e renúncias de
empresas ao sistema ultrapassam os R$
500 bilhões.

Acaba com privilégios?
Não! O governo

apresentou
uma proposta
que atinge
prioritariamente
o Regime Geral
da Previdência
Social (RGPS).
A média de

benefícios deste regime é de R$ 1.400,
sendo que 66% (23 milhões de pessoas)
recebem até um salário mínimo. Além
disso o teto do INSS é R$ R$ 5.645,80.
No entanto, a proposta de mudança não
inclui militares, com média de R$ 13,7
mil de benefício, parlamentares, que se
aposentam após 8 anos podendo receber
até R$ 33,7 mil, e setores do Judiciário que
recebem o teto estipulado pelo STF de
R$ 39, 3 mil.

Capitalização é modernização?
Não! Com utilização
de apenas recursos do
trabalhador, a proposta
do banqueiro Paulo
Guedes é de substituição
do regime geral para
a previdência privada.
Essa proposta é doação
para banqueiros e poderosos magnatas
que vão lucrar com a aposentadoria dos
trabalhadores.

Idade mínima (62/65) é a
morte:
O governo quer
convencer que deve ser
estabelecida a idade
mínima de 62 anos
para mulheres e 65
para homens para se
aposentarem porque
a expectativa de vida
aumenta. No entanto
na maioria das regiões,
especialmente as mais
vulneráveis, morrem
antes dos 70 anos.

40 anos de
contribuição:
Com alto índice
de desemprego,
contrato
intermitente,
terceirização
irrestrita e
retirada de
direitos, os trabalhadores não
terão condições de contribuir por
40 anos para receber o benefício
integral. Haverá redução drástica do
benefício.

20 anos de
contribuição mínima
e BPC de R$ 400:
Prevendo que grande
parte dos trabalhadores
não alcançará sequer
o tempo mínimo de
contribuição de 20 anos, o governo
quer oferecer um benefício miserável
para idosos em extrema pobreza.
Assim vão dar um passo mais largo
para a ampliação das desigualdades
e da pobreza no País.

Fim do abono:
a proposta extingue o
pagamento de abono
do PIS para quem
ganha até 2 salários
mínimos.
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Campanha Salarial 2019

Cotidiano

Advertências

Forte mobilização
garantiu direitos
Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Grandes setoriais,
assembleias e atividades
com usuários impulsionaram
a Campanha que preservou
direitos e conquistou a PR
2020. Categoria resistiu às
pressões da empresa e usou
coletes e adesivos

O

s metroviários saíram
vitoriosos da Campanha
Salarial 2019. Com
muita organização e coragem,
realizaram várias atividades e
continuaram usando os coletes e
adesivos, não se intimidando com
as ameaças e punições.
O próprio Tribunal
Regional do Trabalho (TRT), em
audiência realizada em 29/4,
reconheceu que temos direito de
divulgar nossas reivindicações
e determinou que a empresa
cancelasse todas as punições.
Após forte mobilização e com
greve marcada para 7/5, o Metrô
entrou com pedido de Dissídio

O Metrô realizou várias advertências
verbais pelo uso do adesivo em apoio à
greve dos professores e estudantes no
dia 15/5. O Sindicato repudia essa atitude que caracteriza assédio e prática
antissindical.

Decisão judicial
Na Campanha Salarial alguns companheiros sofreram punições por usarem
coletes e adesivos. O próprio Tribunal
Regional do Trabalho reconheceu o
direito de os metroviários divulgarem
suas reivindicações e determinou o
cancelamento das punições, sob pena
de multa diária de R$ 20 mil.

Decisão judicial II
Se sua punição não foi retirada da CIP,
envie e-mail à empresa pedindo oficialmente o cancelamento da punição e da
anotação.

Coletivo. O TRT determinou a
renovação do Acordo Coletivo e
o pagamento da PR 2020 (veja ao
lado). A proposta foi aceita pelos
trabalhadores na assembleia de
6/5. O Metrô entrou com recurso

no TRT questionando a PR. A
categoria poderá ser chamada
a qualquer momento, caso o
Tribunal reconheça o pedido
da empresa e aplique efeito
suspensivo da decisão do TRT.

Conquistas da Campanha
 Renovação de todo o Acordo Coletivo
 Reajuste salarial de 4,99% estendido a todos os itens
econômicos, incluindo o VR e o VA
 PR mínima de R$ 7.349,30 em parcela única até 28/2/2020
 O Plano de Saúde só será reajustado quando os metroviários
tiverem reajuste salarial
 O Metrô continuará efetuando o desconto da mensalidade
sindical em folha de pagamento

Direito de Resposta
“Como direito de resposta do SL Caio,
expressamente mencionado na matéria
intitulada “Chega de assédio!”, publicada por este jornal em 15/6/2018
(edição n° 661), importa-nos informar que a despeito do que ali constou, nos autos do processo n° 100974366.2018.8.26.0008, em trâmite perante o
juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível
Tatuapé, não foram encontradas provas
efetivas da conduta de assédio moral
atribuída ao SL Caio, razão pela qual se
faz necessária a presente retratação”.

Assédio
Se você sofre algum tipo de assédio da
empresa, procure o Sindicato. Continuaremos denunciando e tomando todas
as medidas jurídicas cabíveis para acabar com a perseguição aos metroviários.

Metrô pune cipistas

Assembleia decide Plano de Lutas
Reunidos em assembleia de 27/5, os trabalhadores aprovaram ações
sobre os principais temas em destaque na categoria
Com relação às lutas contra a
reforma da Previdência, foi informada sobre Plenária realizada no
Sindicato (veja na capa) e as mobilizações em defesa das aposentadorias.
Também foi discutida a injustiça na demissão do Valtinho,
trabalhador há mais de 30 anos e
atuando no PIT. O funcionário adquiriu vários problemas de saúde
no trabalho e, mesmo assim, foi
demitido por ‘baixa produtividade’. Foram mencionadas ainda as
injustiças promovidas pela Avaliação de Desempenho.
Além disso, manifestou-se a
indignação e repúdio diante da
suspensão do coordenador-geral
do Sindicato, Alex Fernandes, por
publicação nas redes sociais. Essa
é mais uma demonstração de truculência e perseguição aos trabalhadores. Será feito o pedido de

cancelamento da punição.
A categoria debateu também
a persistência da empresa em
implantar a escala 4x1-4x3 noturna em substituição à escala
base 4x2x4. O Metrô realizou um
comunicado tendencioso em que
diz que a 4x1-4x3 foi considerada
legal pela Justiça do Trabalho. Em
1ª instância, o juiz acolheu o pedido do Sindicato concedendo liminar que garante a escala base. A
liminar foi derrubada em 2ª instância, porém sem julgamento do
mérito.

em para debater a participação
na Greve Geral de 14/6.
 8/6: debate sobre a reforma no
Sindicato com a presença de
Maria Lucia Fattorelli, especialista e integrante da Auditoria
Cidadã da Dívida.
Demissão do Valtinho e Avaliação de Desempenho:




Confira as deliberações da
Assembleia:
Contra a reforma da Previdência:
 29/5: Coleta de abaixo-assinado,

em conjunto com as Centrais
Sindicais.
 6/6: Assembleia da categoria

Valtinho foi orientado a procurar o Departamento Jurídico do
Sindicato para a tomada de providências.
Aprovada a realização de campanha contra a Avaliação de
Desempenho, solicitando relação de funcionários com notas
baixas e restrições.

4x1-4x3 noturna:


Repúdio às convocações para
adesão à essa escala. Não à 4x1-4x3 noturna! Escala 4x2x4
para todos!

Em mais um ato de intimidação, o Metrô puniu os membros eleitos da CIPA
da L2 por denunciarem chefes que cometem práticas de assédio moral. Ao
invés de punir os assediadores, o Metrô
os defende e ataca os representantes da
categoria. A direção da empresa tenta
calar os trabalhadores com punições
arbitrárias e absurdas. Não aceitaremos estes ataques!

Barrar as punições
A assembleia de 27/5 decidiu por uma
grande campanha contra as punições,
mostrando ao Metrô que não aceitaremos assédio nem perseguição. Assinem
o abaixo-assinado contra as punições,
participem das setoriais. Vamos combater todos esses ataques.
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