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No dia 19/11, o Metrô apresentou sua terceira 
proposta para o Acordo da Jornada. 
Apresentamos aqui uma versão resumida. 

Operação: o Sindicato apresentou a proposta 
de substituição da escala 4x1x4x3 pela 4x2x6x4. O 
Metrô aceitou com algumas premissas. 

A empresa manterá as jornadas de 36h e 40h. 
Com jornada diária de 9h08 para quem tem 
contrato de 40h e 8h15 válido para os turnos 
manhã, tarde e noite para quem tem contrato 
de 36h. Na proposta, os atuais trabalhadores da 
4x2x4 continuam na escala, porém não haveria 
reposição.

De acordo com a proposta inicial do Metrô, 
os futuros funcionários seriam contratados com 
a intrajornada não remunerada de uma hora. O 
Sindicato reivindicou que não haja intrajornada 
de uma hora. A empresa aceitou a proposta para 
os novos funcionários, porém mantém  para quem 
tem processo. 

CCO – A princípio, a empresa manteve 

a proposta de alterar a escala dos futuros 
operadores. O Sindicato argumentou que não é 
possível uma jornada de 8 horas diárias e que 
devem ser mantidas as escalas atuais também 
para os futuros operadores. O Metrô acatou a 
proposta do Sindicato com jornada de 6 horas. 

Manutenção – A empresa propôs a substituição 
da 4x1x4x3 no Restabelecimento do CCV 
pela 4x2x6x4. Em relação às outras áreas da 
Manutenção, a empresa manteve as propostas 
anteriores. Sindicato reafirmou que não quer a 
5x2 no Restabelecimento e na Corretiva. 

A empresa não acatou a proposta do Sindicato 
de implementação de intrajornada de meia 
hora onde são praticados os turnos matutino e 
vespertino.

GTI, GRI e GRH – Empresa manteve as propostas 
anteriores, que não atendem os trabalhadores. 
Sindicato quer implantação de jornadas nos 
mesmos critérios utilizados na GOP e GMT.

Desvio de função 
na Corretiva

No dia 14/11 o Sindicato enviou carta ao 
Metrô solicitando esclarecimentos sobre a 
alteração de atribuições e responsabilidades 
dos Técnicos da Corretiva. 

No entanto, na última segunda-feira 
(18/11) o Metrô iniciou um treinamento de 
operação de trem para um grupo de técnicos 
da Corretiva e supervisores. O Sindicato 
esteve presente no início do treinamento e 
conversou com os trabalhadores sobre as 
consequências desta posição da empresa que 
tem o objetivo de substituir os Operadores de 
Trem nas manobras dos pátios. 

Ao ser cobrada na mesa de negociação 
do Acordo de Jornada, a empresa se 
comprometeu a encaminhar ao 
Sindicato uma resposta ofi cial sobre 
os objetivos deste treinamento.  

Participe! Pauta: renovação do Acordo da Jornada 

25/11 (segunda-feira)

SINDICALIZE-SE!

Mantenha a mobilização!

ACORDO DE JORNADA

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Vamos discutir a proposta formulada pelo Metrô
 para renovação do Acordo Coletivo da Jornada

18h30, no Sindicato
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Apartamento
Alugo apartamento próximo ao Zoológico. Dois 
dormitórios, sala, banheiro, cozinha, lavanderia, 
área aproximada de 70 metros, último andar, piso 
laminado e gás encanado. Rua Jacomo Cozarelli, 
250 (ônibus com saída da estação Saúde do metrô). 
Tratar com Richard Souza Amoedo, ASM1, estação 
CLS, fone: 99570-7654. 

Ford Fiesta
Vende-se com 4 portas, na cor verde, ano 98. Em 
bom estado. Tratar com Marcelo, fone: 98773-5603 
(WhatsApp).

Casa para temporada
Casa no litoral Sul, Itanhaém, com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, 2 WC, churrasqueira e garagem para 
3 automóveis. Tratar com Jesus de Souza, fone: 
4747-7543 ou 94929-5742 (WhatsApp).

Piano
Vende-se tipo bau em perfeito estado. Em madei-
ra maciça. Excelente qualidade. Marca Brasil. R$ 
4 mil. Terá que ser retirado em minha residência. 
Tratar com Claudete Gomes de Araújo, fone: 99985-
8948.

Serralheria
Fazemos todos os serviços de serralheria em ferro 
e alumínio. Portões, grades, corrimão, vidros tem-
perados, janelas anti-ruído e outros. Orçamento 
gratuito. Garantia e várias opções de pagamento. 
Preço diferenciado para metroviário. Tratar com 
Barbosa, OMID-Solda, EPB, fone: 94713-7979.

Apartamento
Vendo com 54 m². Dois quartos e varanda. Bem 
arejado com piso porcelanato e móveis embutidos 
em todos os cômodos. Documentação OK. Localiza-
do no quarto andar. Sacada virada para os fundos 
do condomínio (face Norte). Na sala e nos quartos 
bate sol pela manhã e durante a tarde na lavande-
ria. Possui quadra, salão de jogos, brinquedoteca, 
salão de festas e churrasqueira. Mercadinho, pada-
ria e academia próximos. Transporte na porta ou 
12 minutos a pé até a estação São Lucas do mono-
trilho. Ótimo condomínio, síndico profissional. R$ 
285 mil. Condomínio: R$ 376,00. Valor negociável. 
Tratar com  Fabiano Lima, ASM I, TIS, esc. C, fone: 
99753-3898.

Apartamento Novos
Lançamento Abyara e Tecvendas à Rua Visconde 
de Parnaíba, 1156. A 5 minutos da estação Brás. 
2 dormitórios. A partir de R$ 197 mil e Studios a 
partir de 160 mil. Use seu FGTS. Financiamento 
pela Caixa e subsídio pelo Minha Casa Minha Vida. 
Agende sua visita com: Lilian (11) 95416-3616.

Apartamento
Vendo com 3 dormitórios, cozinha e banheiros. 
Armários planejados na suíte. Um dos quartos 
podendo funcionar como escritório com estante 
e armário. Piso em madeira, ventiladores de teto, 
chuveiros a gás, sacada. Condomínio com pisci-
na, academia, churrasqueira, salão de festas, uma 
vaga de garagem. R$ 410 mil. Aceito outro imóvel 
de menor valor como parte do pagamento. Tratar 
com Amorim, fone: 3251-6000/ 99531-9412 ou (13) 
3326-7594

Berçário e Educação Infantil 
La Vida - Escola com Shantala, ofurô, balé, aula de 
música, informática, judô e proposta pedagógica 
totalmente inovadora. Contatos:  2914-5507/93066-
0659. Praça das Corridas, 26 - Moinho Velho - pró-
ximo a estação do Metrô Sacomã. E-mail: lavidaes-
cola@gmail.com. Acesse: http://www.escolalavida.
com

Apartamento/Praia Grande
Vendo ou alugo apartamento na Praia Grande, Ci-
dade Ocian, por temporada ou por contrato. A uma 
quadra da praia. Um dormitório, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e uma vaga na garagem. Falar 
com Marcelo Luís, fone: 98773-5603/97693-3910.

Mel e derivados
Vendo mel puro, própolis, geleia real própolis e 
produtos apícolas em geral. Tratar com José Cos-
ta, escala A, em Jabaquara ou pelos fones: 2964-
9563/97370-5644/99397-5374.

Casa de repouso
Casa de Repouso Sagrado Coração em Osasco. Va-
gas abertas para senhores e senhoras. Tratar com 
Regina, fone: 3685-0728.

Seguro Auto
O melhor preço nas principais seguradoras. Con-
sulte. Falar com Paulo no fone: 99323-7388.

NG Seguros
Corretora de Seguros que atendia na sede do Sin-
dicato continua atendendo os metroviários, fami-
liares e amigos. Fazemos seguro e consórcio para 
autos, imóveis. Seguro viagens e financiamentos. 
Consulte-nos! Faça uma cotação. Atendemos na 
Regional da Porto Seguro - Vila Maria, falar com a 
Neide ou Luciana,  fones: 2093-6607  ou 99876-0888 
(WhatsApp).

Contra a Discriminação

Classifi cados

América Latina em turbulência
Internacional

Novembro é mês de luta da 
Consciência Negra

Inúmeros eventos políticos abalam os países latino-americanos. Um 
golpe militar atingiu a Bolívia e grandes manifestações aconteceram 
no Equador, Chile e Argentina. No Brasil, Bolsonaro anuncia políticas 
antipopulares, privatizações e a destruição do patrimônio público, 
medidas que podem gerar grandes distúrbios

No dia 18/11 aconteceu um debate sobre a 
opressão racial na Área de Lazer com a presença 
da Dra. Natalie Nazaré, advogada do Sindicato, 
João Pedro, Marquinhos Jaca e Edson França, 
representantes dos movimentos populares.

O Sindicato promoveu também atividades 
culturais, rodas de conversa e debates nos dias 19 
e 21/11. No dia 20 de novembro ocorreu  grande 
manifestação na avenida Paulista que contou com a 
participação dos metroviários. Nos dias 23 e 24/11 
acontecerão as Marchas da Periferia.  

20 de novembro é o Dia Nacional da 
Consciência Negra, data que representa 

as lutas do povo e dos movimentos 
contra o racismo. Por isso, o Sindicato, 

através da Secretaria da Discriminação 
Racial, organizou diversas atividades e 

participou de manifestações

Foto: Fotos Púlicas

Chile - Herança da 
ditadura provocou grandes 
mobilizações

Uma onda de protestos 
contra o aumento do custo de 
vida da população, desmonte 
dos serviços públicos e a 
retirada de direitos - base 
da Constituição oriunda da 
ditadura de Pinochet - atinge o 
Chile. A reforma da Previdência 
chilena é um dos principais 
motivos das manifestações. O 
mesmo modelo (capitalização) 
que Bolsonaro e Guedes querem 
implantar no Brasil. 

O povo tem ido às ruas 
diariamente em manifestações e 
com a realização de uma greve 
geral, duramente reprimidos 
com a presença do exército nas 
ruas. Mais de mil pessoas foram 
detidas e 20 morreram. 

Bolívia - Golpe militar, 
racismo e violência nas ruas

Um golpe de Estado 
comandado pela oposição e pelos 
militares culminou na renúncia 
do presidente Evo Morales e na 
instalação de um governo de 
extrema-direita no país. 

Os setores da elite e 

segmentos militares acusaram 
Evo por fraude eleitoral e 
promoveram o caos nas ruas, 
incitando manifestações 
violentas e de caráter racistas 
contra a maioria indígena da 
população. O golpe recebeu 
apoio do presidente brasileiro 
Bolsonaro.

Equador - Revolta indígena 
e popular vence a política de 
combustíveis

Em outubro o governo de 
Lenín Moreno anunciou o 
fim do subsídio à gasolina e 
ao diesel, que acarretou no 
aumento de 123% nos preços 
e impactou toda a economia 
do país. Essa plataforma 
seguiu as diretrizes e 
favorecia os interesses dos 
EUA.

A resposta da população 
foi através de gigantes 
manifestações, com 
ampla participação dos 
trabalhadores e indígenas. A 
pressão obrigou o governo a 
recuar e revogar as medidas.

Argentina - Pobreza 
aumenta e povo se revolta

Os índices que registram 
a pobreza no país alcançaram 

o nível mais alto desde 2001, 
quando a economia enfrentou 
um grande colapso. A população 
foi às ruas em rejeição ao 
projeto neoliberal do presidente 
Macri, que saiu derrotado 
das eleições para Alberto 
Fernandez.
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MP “verde e amarela”

Veja os três pontos mais prejudiciais 
  aos trabalhadores

Governo tira impostos dos empresários.
Conta vai para o trabalhador

A Medida Provisória (MP) 
905/2019 do governo federal que 
cria a carteira de trabalho “verde 

e amarela” e usa o discurso de 
“menos direitos, mais trabalho” 

pode piorar ainda mais a vida dos 
trabalhadores. A MP está em vigor 

desde 11/11 e se não for aprovada 
pelo Congresso em até 120 dias 

perderá a validade

O principal item da MP é a criação da 
carteira “verde e amarela”, que supos-
tamente tem a finalidade de gerar em-

pregos para jovens de 18 a 29 anos, com salá-
rios no valor máximo de um salário mínimo e 
meio (R$ 1.497,00). 

Os jovens contratados via carteira verde e 
amarela receberão valor menor de Fundo de 
Garantia se forem demitidos sem justa causa. 
Já os empresários que adotarem o programa 
deixarão de pagar 34% em tributos.

A redução da arrecadação cairá nas cos-
tas do trabalhador desempregado: o governo 
decidiu cobrar 7,5% de alíquota para o INSS 
do valor do seguro-desemprego. Ou seja, o 
trabalhador já não tem renda porque perdeu 
o emprego e o governo quer arrecadar em 
cima dele, enquanto tira encargos dos empre-
sários. 

Além de não gerar os empregos prome-
tidos, as medidas têm o potencial de tirar o 
emprego de quem tem mais direitos, os tra-
balhadores da carteira azul. É mais um golpe 
contra o trabalhador. Os patrões não vão que-
rer contratar pela carteira azul. 

As reformas trabalhista e previdenciária 
também prometeram melhorias para o povo 
brasileiro. Na prática, significam apenas pre-
carização e fim da aposentadoria. 

Após a 
participação em 
Audiência Pública no 
Senado, no dia 4/11, o 
Sindicato encaminhou 
ao gabinete do senador 
Paulo Paim (PT-RS) 
propostas de emendas 
ao PLC 245/19 que 
garantam o direito 
à Aposentadoria 
Especial para 
metroviários que 
se expõem ao risco 

elétrico bem como aos 
Agentes de Segurança 
Metroviária e 
ferroviária.  

Paim protocolou 
uma emenda 
específica para 
a segurança e 
outra, de caráter 
mais abrangente, 
que contempla 
trabalhadores 
expostos a risco 
elétrico superior

a 250V. 
No dia 11/11, os 

ASMs se reuniram 
no Sindicato e 
criaram a Comissão 
de Aposentadoria 
Especial, que vai 
dividir as tarefas e 
estabelecer calendário 
de atividades para 
que as emendas 
apresentadas sejam 
aprovadas pelos 
senadores.

Sindicato encaminha propostas de 
emendas ao senador Paulo Paim

FGTS: valor do Fundo de Garantia pago pelas 
empresas cai de 8% para 2%. A multa em caso de 
demissão cai de 40% para 20%.

Domingos e feriados: além do comércio, 
trabalhadores em indústrias poderão trabalhar 
aos domingos e feriados. A folga será em dias de 
semana. 

INSS: empresas não pagarão a contribuição de 
20%. A conta vai para o desempregado. O governo 
vai cobrar 7,5% de INSS de quem recebe seguro-
desemprego. 

Aposentadoria Especial

Foto: Alan White/ FOTOS PUBLICAS

Foto: Gilberto Sansão Borges Foto: Paulo Iannone/Sindicato
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Sindicato celebra 
posse da diretoria

A posse da diretoria para o 
período 2019/2022 ocorreu 
na noite 9/11 no Sindicato e 

contou com a participação de 
representantes de Centrais 

Sindicais, partidos políticos e 
do vereador Toninho Vespoli 

(PSOL). Depois do evento, uma 
grande festa agitou a categoria 
em comemoração aos 38 anos 

da entidade. 
Veja os melhores momentos:

e 38 anos de lutas e conquistas

ViaQuatro
No dia 12/11 aconteceu audiência no Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) com a 
presença de representantes do Sindicato 
dos Metroviários e da ViaQuatro, concessio-
nária que administra a Linha 4-Amarela. O 
MPT deu prazo de 10 dias para a concessio-
nária se manifestar sobre o início do pro-
cesso de negociação coletiva com o Sindica-
to dos Metroviários, representante legal dos 
metroviários da L4.

ViaQuatro 2
O MPT também deu prazo de 10 dias para 
que a ViaQuatro se manifeste sobre a ex-
tinção de uma cláusula do Acordo Coletivo 
(firmado com o Sindecrep) que exclui os 
não sindicalizados do recebimento de ces-
ta básica. O MPT iniciará a investigação de 
denúncia das condutas antissindicais da 
ViaQuatro. 

Linha 6
O governo estadual informou no dia 11/11 
que a empresa espanhola Acciona irá reto-
mar as obras da Linha 6-Laranja. A compa-
nhia comprou parte do consórcio Move SP, 
que era o responsável pela construção. As 
obras estão paradas há dois anos. O Sindica-
to dos Metroviários reafirma que a L6 deve 
ser estatal, já que o governo informou que a 
Acciona também será responsável pela ope-
ração da linha. 

Punições
O Metrô puniu cipistas que denunciaram ir-
regularidades da empresa. Alegando “falta 
de urbanidade”, a empresa advertiu Guar-
nieri (L1) e suspendeu Ricardo “Che” (L2), 
que expuseram erros que os presidentes 
das CIPAs cometeram por não seguirem a 
legislação e as normas vigentes. É uma ten-
tativa de calar as denúncias que os eleitos 
fazem contra as perigosas condições de tra-
balho na empresa, como foi o caso do colete 
em X no OPS. Não vamos nos intimidar e 
continuaremos a defender os trabalhadores 
nas CIPAs.

Administração
Os trabalhadores da Administração estão 
circulando um abaixo-assinado pedindo 
maior transparência no processo de escolha 
da sede. Há notícias de que os administrati-
vos terão de trabalhar em Santo Amaro. O 
abaixo-assinado também pede a criação de 
uma Comissão com participação dos funcio-
nários para a divulgação de alternativas e 
consulta formal aos trabalhadores. O docu-
mento está circulando no Metrô I, Cidade II, 
Conde Prates e George Loeb. 

FGTS
Veja no site ou no app do Sindicato informe 
do Jurídico sobre duas ações que reivindi-
cam direitos relativos às correções do FGTS.

OT salva vida
No dia 17/11, na estação São Joaquim, às 
6h28, um homem caiu nos trilhos da plata-
forma em direção ao Tucuruvi. A operadora 
do trem L40, Amanda Bolignini, conseguiu 
frear a tempo, evitando a morte do homem, 
que aparentava estar alcoolizado. Mais um 
vez fica comprovada a importância do(a) 
Operador(a) de Trem, função que o Metrô 
quer extinguir. 

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Acima, os coordenadores gerais 
Camila Lisboa, Wagner Fajardo e 

Altino Prazeres. Ao lado, categoria 
participa da posse

Representantes de Centrais, entidades e partidos fazem saudação durante o evento

Na festa dos 
38 anos do 

Sindicato 
o público 

se divertiu 
ao som da 
Banda dos 

Seguranças do 
Metrô

Nova diretoria toma posse


