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Alckmin ataca
novamente a categoria
Em Assembleia que ocorreu no dia 16/10 foram discutidas e aprovadas
ações pela continuidade da Campanha pela Readmissão até que todos
voltem ao trabalho. Além disso, nas pendências da Campanha Salarial
os trabalhadores decidiram pressionar pelo Plano de Carreira e Plano de
Saúde para aposentados. Sobre a periculosidade para GLG e Obras, o
Sindicato vai contratar um perito que comprovará a necessidade que os
trabalhadores têm em obter esse adicional
Depois da decisão judicial que
concedeu a reintegração de mais 23
companheiros, o Metrô recorreu e sob
pressão e fogo cruzado feito pelo governo
Alckmin, um dia após a sua reeleição,
a juiza Dra. Caroline Monteiro acatou
e revogou a liminar que readmitiu os
primeiros 10 trabalhadores no dia 27/8.
A categoria decidiu articular um
ato com os movimentos sociais contra os
ataques deste governo aos trabalhadores
e à população. Hoje o sucateamento
de empresas públicas do Estado de São
Paulo não acontece apenas no Metrô,
mas está no centro desta crise de água
por conta das privatizações e falta de
investimentos necessários que evitariam

essa situação. Além disso, será planejado
um debate com sindicatos, intelectuais e
juristas visando aprofundar a discussão
sobre a criminalização das lutas e dos
movimentos.
Fomos à SRTE exigir a liberdade
de expressão com uso dos botons e o
Superintendente alegou não ter problemas
nessa prática, portanto vamos continuar
usando os botons da Campanha pela
Readmissão.
Nesse sentido o Sindicato fará
setoriais em todas as áreas. Além dessas
no quadro ao lado, faremos setoriais nas
estações, segurança e tráfego. Também
distribuiremos uma Carta Aberta à
população.

Vem aí a Festa do Sindicato!
33 anos de lutas e conquistas!
A comemoração terá várias atrações e será realizada
no dia 28/11, sexta-feira, a partir das 22h, no Golden
House. Os convites já estão à venda! Procure um diretor
do Sindicato e adquira o seu!

Calendário de Setoriais
DIA
20/10
(segunda-feira)
21/10
(terça-feira)
22/10
(quarta-feira)
23/10
(quinta-feira)
24/10
(sexta-feira)
27/10
(segunda-feira)
28/10
(terça-feira)

29/10
(quarta-feira)

30/10
(quinta-feira)

HORÁRIO

LOCAL

8h
23h30
8h
10h
14h30
23h30
8h
10h45
14h30
8h
10h45
23h30
8h
13h30
22h30

EPB Diurno
EPB Noturno
PIT Diurno
CCO
Base VTD
PIT+PCA
PAT+WJA
Edifício Conde Prates
Base PSO (LUM + IMG)
Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU e VGO
Edifício Grande São Paulo
Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU e VGO
PTI (Pátio Tamanduateí) – Bloco B
METRO I
Base WJA

8h
23h00

Base PPQ-Fazendinha + TUC e TRD
Base LUZ + Fazendinha/TUC/TRD

8h
10h45
14h30
23h15
8h
8h
14h30
23h15
8h
8h
13h30
15h
23h30

PCR Diurno
Georges Loeb (Quitanda)
Base VBE
PCR Noturno
CIDADE II
Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
Base TRD + TUC
REP + BFU
Base PCA
Canteiro de Obras GE4 (Rua Oscar Freire, 1.237)
Canteiro de Obras GEO(Rua Vergueiro, 2.850)
Canteiro GEM (Rua Cavur, 127 – Vila Prudente)
PAT
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Mel puro/100% Silvestre

Preparar as lutas
para 2015
A falta de água em São
Paulo não pode ser atribuída
à ausência de chuvas. A
principal causa para o
esvaziamento do sistema
Cantareira (maior reservatório
da região metropolitana) se
deve à falta de investimentos
do governo do Estado
na ampliação de novos
mananciais. Estiagens são
comuns em outros países e
nem por isso a população fica
sem água potável nas torneiras.
O “x” da questão é que
os mananciais existentes, os
mesmos de 30 anos atrás,
não são capazes de atender à
demanda atual. A população
saltou, nesse período, de 12
para 22 milhões de habitantes.
Como já denunciamos neste
espaço, por trás da falta de
investimento no setor hídrico
estão a privatização e a
ganância.
Até a década de 1990,
o objetivo da Sabesp era
atender a população com
saneamento básico. Depois,
com a privatização, a empresa
procura somente dar lucro aos
seus acionistas. Hoje, metade
das ações da Sabesp pertence
ao governo estadual e a outra
metade a grupos privados, que
se preocupam somente com o
lucro e não com a melhora dos
serviços de saneamento básico.
Apesar de todos os
problemas causados pela falta
de água, a grande imprensa
praticamente ignora a
responsabilidade do governo
Alckmin. Da mesma forma,
não dá destaque ao grande
caso de corrupção chamado
Propinoduto Tucano, que
travou a expansão do setor
metroferroviário em São Paulo,
roubando milhões dos cofres
públicos.
A atuação da grande
imprensa e a blindagem que
o PSDB tem na Assembleia
Legislativa colaboraram muito
para a reeleição de Alckmin.
A incompetência e corrupção
dos tucanos foram levadas para
debaixo do tapete. A partir
de 2015 a situação vai piorar
para a população de SP com
Alckmin no governo e Serra no
Senado.
As candidaturas à
presidência também mostram
envolvimento, tanto do PSDB
como do PT, em escândalos de
corrupção, financiamentos de
campanha por empreiteiras,
empresários e banqueiros.
Nesse sentido, ambas as
candidaturas apresentam
uma agenda de retiradas de
direitos dos trabalhadores, o
que nos aponta como tarefa
fundamental para 2015 a
necessidade de organização
para as lutas.

Nossa luta depois do segundo turno
O mundo vive
uma crise
financeira desde
2008, fruto do
“desenvolvimento” da economia
capitalista. Depois de um
período de crescimento, no
qual os grandes empresários
e banqueiros ficaram
com quase toda a riqueza
produzida, veio a crise.
Na crise, os grandes
empresários e os banqueiros
que se apropriam de quase
tudo que o trabalhador
produz, querem continuar
com seus altos lucros, para
isso utilizam seus governos
para atacar os trabalhadores
com retirada de direitos
trabalhistas, aumento da
tarifa de serviços públicos,
privatização e terceirização,
isenção de impostos para os
empresários, entre outras
formas de ataque.
Neste sentido tanto
Aécio Neves (PSDB), que
sempre representou os
empresários, e mesmo a

Dilma (PT) que nesses 12
anos de governo (contando
dois mandatos de Lula),
também estão sendo
financiados por esses mesmos
empresários e continuam
governando para eles, vão
seguir a cartilha e tentar
atacar os trabalhadores logo
após o segundo turno.
Já se preparam para
aumentar a gasolina, luz e
água, avançar no Projeto de
Lei nº 4330/04 do deputado
Sandro Mabel (PMDB)
que permite terceirizar
atividade-fim. Além disso,
preparam uma reforma
trabalhista com retirada de
direitos.
Neste cenário temos
que nos preparar para
grandes enfrentamentos.
Na certeza de que, como
demostrou junho de 2013,
é possível lutar e derrotar
esse projeto. Mas junho de
2013 também demonstrou
que para derrotar esse
projeto de conjunto,
vencermos os ataques que

virão e garantirmos mais
conquistas para além dos
R$ 0,20, é necessário nos
organizarmos junto com
os demais trabalhadores
para transformar a força
de junho e das greves, pósjunho, em um novo projeto
que traga uma mudança
para melhor na vida dos
trabalhadores.
Vamos nós,
metroviárias e metroviários,
nos preparar para essas lutas
que virão, nos organizando
com os outros trabalhadores
para podermos lutar por
melhores condições de
trabalho e de vida, pois
só assim, de maneira
organizada e na luta
direta, é possível enfrentar
esses governos e grandes
empresário e impor o nosso
projeto.
Nossa vitória é
possível! Vamos nos
preparar para ela!
Narciso Soares é
diretor do Sindicato

Vendo. 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.

Fiesta Sedam
Vendo. 1.6, flex, preto, ar condicionado, direção hidráulica, motor Rocam, vidros e travas elétricas, som
MP3 (entrada USB e bluetoth),sensor de ré.Excelente
estado. 29 mil km. R$ 26.900,00. Carro sem detalhes.
Tratar com José Francisco Rosa, fone: 3384-3484.

Apartamento
Alugo no Jabaquara,6º andar,2 dormitórios.Sala com
assoalho e sacada. WC com box. Cozinha com piso
frio e armários embutidos.Uma vaga de garagem.R$
1.100,00 + condomínio.Tratar com Antônio Almeida,
fone: 97116-3939.

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

Micro System Philco
Vendo com rádio, reprodutor de MP3, USB, entrada
para fone de ouvido, sintonia digital, CD player (CD;
CD-R; CD-RW), bivolt e a pilha. R$ 120,00.Tratar com
Juliana Venâncio, fones: 95656-8184.

Bicicleta
Vendo.MTB, branca, aro 26, quadro de alumínio, suspensão dianteira,rodas aero,kit Shimano.R$ 650,00.
Tratar com Juliana Venâncio, fones: 95656-8184.

Equipamentos Jalomaq Ltda
Está construindo/reformando? Locação, manutenção de ferramentas e equipamentos.Alugamos marteletes/betoneiras/socadeiras.Grande segmento em
mecânica de máquinas de solda/geradores. Tratar
com Carlos Eduardo, fones: 9898-5017/(12) 78172414, ID 55*90*2509. Visite: www.jalomaq.com.br

Casal de cães
Doa-se com dois anos de vida. Mestiços com Border
Collie. Fêmea castrada. Macho marrom e fêmea
branca. Peço referências. Tratar com Airton, fones:
99718-6442/99131-3934.

Golf

Campeonato de Futsal
começa com muitos gols
Foto: arquivo/Sindicato

O Campeonato de Futsal do
Sindicato começou no dia 11/10
(sábado). A quadra - tradicional
espaço de reunião da categoria - foi
ocupada por partidas com muitos
gols.
Os jogos da primeira rodada
terminaram no sábado (11/10) com
as vitórias do Ilha Carniceiros sobre
o Garrafa FC (7 x 2), do Calabouço
A diante o Costa Rica (8 x 3) e do
Bom de Copo em cima do REN (4 x
2). Já no domingo (12/10) foi a vez
do time MTV vencer Calipal (5 x 2) e
o Lokomotiva o Calabouço B (3 x 1).
As atividades são organizadas
pela Secretaria de Esportes do
Sindicato. Acompanhe a tabela no
site do Sindicato e venha assistir
aos jogos!

Sexta de Cultura:
31/10 no Sindicato
No encerramento deste mês o Sindicato vai
promover um evento cultural de peso, a Sexta de
Cultura. A partir das 18h do dia 31/10 (sexta-feira),
artistas e trabalhadores vão realizar uma grande festa,
começando com o sarau de poesias e apresentações
musicais que vão acontecer ao longo da noite.
Passarão pelo palco as bandas Boomer, Rock
Pit, The Pendents e Jack Sovina, formadas por
metroviários, além da participação dos artistas
Francielton, Wilsão, Alex Cunha e a apresentação de
dança do grupo Baston Brasil.
Vamos prestigiar os companheiros!

Vendo completo, 1.6, Mi, 2001/2002, gasolina. R$ 19
mil. Tratar com Roberto Aguiar, fone: 95125-3214.

Apartamento em Itaquera
Alugo com 2 dormitórios. Apenas 4 Km do PIT. Uma
vaga para carro. R$ 1 mil + com condomínio e água
inclusos. Tratar com J. Almeida, TSM II, PIT, escala A,
ramal: 271 ou fone: 98325-7629.

Vaga em quitinete
Aluga-se vaga (divide) em quitinete. Ao lado da
estação do metrô Santa Cecília. Falar com João
Sandro, OTMII, JAT, esc.C, fones: (12) 99610-4356
(Vivo) ou ramal: 16718/16719 - JAB .

C 3 – Estacionamento e Lavagem
Você pode deixar seu veículo para uma limpeza com
produtos de qualidade e confiança. Lavagem tradicional.Lavagem a seco.Aplicação de resina.Limpeza
interna. Lavagem de motor e descontaminação de
pintura.Venha nos visitar! Rua Domingo de Moraes,
2717 (50 m da estação do metrô Santa Cruz).Marque
seu horário, fone: 95741-1448.

Chácara/Santa Isabel
Alugo. Venha se divertir. Relaxar e descansar em
meio a natureza. 3 quartos, piscina, churrasqueira,
forno e fogão a lenha, pingue-pongue e pebolim.
Facebook: chacara recanto das andorinhas-santa
isabel. Desconto para metroviários. Tratar com
Severino, fones: 2584-2100/98080-7133.

Suítes na praia da Enseada/Guarujá
Aluguel.Próximo da praia.A partir de R$ 90,00 o casal.
Café da manhã. Com tv, frigobar, ventilador de teto.
Próximo ao Carrefour, Extra e toda rede bancária.
Tratar com Sônia ou Erivan, fones: (13) 3011-3632.

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.

Vendo Apartamentos Novíssimos
No Alto da Boa Vista. Rua Conde de Itu, n° 120. A 200
m da estação Adolfo Pinheiro. De 1 e 2 dormitórios.
Vaga de garagem. Lazer completo. Fechadura biométrica. Preços e condições especiais. Utilização do
FGTS. Na Vila Prudente. Edifícios Praças da Vila. Rua
José dos Reis, n° 381 (ao lado metrô Vila Prudente).
Entrega: junho/2015. De 2 e 3 dormitórios. Vaga na
garagem.Lazer completo.Tratar com Argenti, fones:
98305-8306 (Tim) ou 9573-72360 (Oi).

Búzios para portões
Vendo 29 peças de búzios galvanizados (68 Kg).
Pintados com fundo de galvite para fechamento
de portões (de 2,07m x 0,13 m, altura x largura).
Suficientes para fechar um portão de 4 m de largura. R$ 250,00. Possuo nota fiscal da compra dos
materiais com o preço de distribuidor (acima do
valor anunciado). Tratar com Mistrineiro, ASMI/ITS,
esc.“A”, fone: 99111-0994.

Cadeira de escritório
Vendo com base giratória, apoio para braço, rodízio,
regulagem de altura a gás e inclinação do encosto.
R$ 170,00. Tratar com Juliana, fone: 95656-8184.

PLATAFORMA
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De volta para casa!
Mais 23 já voltaram ao trabalho!

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Fotos: reprodução

Independente dos ataques
que a empresa e o governo
Alckmin estão fazendo
contra a categoria, a Justiça
concedeu liminar que
dá o direito de mais 23
companheiros retornarem
aos seus postos. Eles estão
trabalhando normalmente
em suas funções e locais
originalmente designados.
Isso representa uma vitória
e a prova de que nossa
mobilização que levou à
greve foi justa e legítima.

Allan Rodrigues, Freire Antunes,
Celso Martins, Celso Borba, Daniel
Seiji, Diego Pereira, Fabiano Nunes,
Fábio Gregório, Fernanda Peluci,
Gustavo, Josimar Silveira, Julia Paz,
Leonardo Santos, Lourival Aguiar,
Lucas Vieira, Marília, Raoni, Ricardo
Senese, Rubens Alves, Silmara
Marques, Solange Chaves, Thiago
Reis e Vitor Guidini

Ninguém fica pra trás! Não tem arrego!

Acima fotos enviadas por alguns
readmitidos sendo recebido pelos
companheiros nas suas áreas
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Plano de Carreira

Dando nome aos bois

Valorização do metroviário, já!
A empresa se
comprometeu junto ao Núcleo
de Conciliação a apresentar
um PCCS (Plano de Cargos e
Salários) para toda a categoria,
porém alegou a necessidade
de contratar uma empresa
especializada para elaborar os
Planos.
Enquanto o Metrô
faz o processo de licitação
com prazo de seis meses,
os trabalhadores, por meio
de comissões específicas,
apresentarão suas propostas.
Nesse sentido o Sindicato
fará reuniões com todas
as áreas para elaborarmos
nossa proposta e eleger uma
comissão dos trabalhadores em

cada setor (GMT, GOP, GLG e
ADM).
Pois um Plano de Carreira
que atenda os trabalhadores
precisa ser elaborado pelos
trabalhadores, a própria
avaliação de desempenho que
a empresa apresenta é uma
forma de filtro com avaliações
subjetivas que a Cia. tenta
impor à categoria.
Na GOP, a empresa não
permite a participação dos
ASMs na família para efeito
da carreira, pois estação,
segurança e tráfego são todos
dessa gerência.
Na GMT, GLG e ADM
não existe nenhum plano para
carreira dos trabalhadores.

Plano de Saúde digno para
metroviários aposentados
Estamos em
negociação com o Metrô
para seguirmos nossa
campanha em busca de
um Plano de Saúde para
aposentados digno aos
anos trabalhados.
Durante a
Campanha Salarial,
esse foi um dos temas
relevantes nos debates
que levou a categoria
à greve de cinco dias.
Conquistamos esse
espaço para negociar
junto ao Núcleo de

Conciliação do TRT.
A empresa,
conforme consta em
ata de 6/10 deve “(...)
apresentar um estudo
com indicação de
cronograma, a respeito
do tema relacionado
ao Plano de Saúde dos
Aposentados no prazo
de 15 dias... Após tal
prazo, será agendada
uma reunião entre as
partes, para tratar o
tema”. Neste caso o
prazo é de 15 dias úteis.

Denúncia na OIT
A Associação Nacional de Sindicatos Unidos
pra Lutar protocolou denúncia na OIT contra o
Metrô sobre a prática antissindical ao demitir
trabalhadores por fazer greve. Essa denúncia
foi subscrita pelo nosso Sindicato, Fenametro,
MTST e outros sindicatos em solidariedade
contra as demissões.

Cipa
Na próxima quarta-feira (22/10), às 18h,reunião
com todos os cipistas para elaborarmos uma
pauta de denúncia à SRTE.

Assédio moral
Na quinta-feira (23/10), a partir das 17h, no Sindicato,será realizada uma reunião para tratar do
assédio moral na empresa. O encontro é aberto
a todos os metroviários.

Falta de funcionários
A falta de funcionários nas estações está gerando muitos transtornos aos metroviários
e à população. Em PPQ houve reunião dos
funcionários que exigem do SO1 que tome
providências, pois trata-se de uma das estações
com o menor quadro ao longo das linhas. O
Sindicato solicitará reunião com a Cia. para
questionar o fato.

Assédio à PET
No dia 10 deste mês, uma jovem cidadã foi
vítima de assédio sexual por deficiente visual
em REP. Isso já havia acontecido e denunciado
pelos funcionários da estação, porém não houve suporte dos supervisores na defesa da PET,
pelo contrário obrigou-a a conduzir o sujeito
independente das prática cometidas.

Descarrilamento

Periculosidade
(GLG, Obras e OTM1)
GLG e Obras: o Metrô apresentará em 30
dias um laudo. Após a emissão do documento
teremos 10 dias para fazermos uma perícia
acompanhada por um profissional indicado
pelo Sindicato.

OTM1: a empresa alega ter feito um laudo e
apresentará ao Sindicato. Constatou que não
tem direito à periculosidade, com base a uma
lei específica para segurança. Chamaremos
reuniões de OTM1 para mobilizarmos o
setor, pois as inúmeras agressões físicas e
ameaças que sofrem nas estações, em nossa
opinião, já garantem esse direito

Treinamento insuficiente para OTM1
Os novos OTM1 que entram
na empresa estão em situações
precarizadas. Além de continuar
de forma “par time”, a Cia. só
treina para plataforma, assim ficam
prejudicados nos treinamentos de
fluxo, SSO, bilheterias e condução de
pessoas portadoras de necessidades
especiais.

O recém-promovido à OTM3 Simão Dias, ex-dirigente do Sindicato e da CUT, além de furar
a greve da categoria, no dia 07/06 não prestou
serviço em CEC e entregou para o CCO que
havia metroviários grevistas na plataforma.
Que vergonha!

Quando são liberados para
a estação ficam alocados todos os
dias na plataforma e, assim, estão
prejudicados no rodízio de funções
que OTM1 exercem no seu dia a dia.
O Sindicato enviou carta à
empresa exigindo uma reunião para
tratar desse tema. Aguardamos o
agendamento da reunião.

Na tarde do dia 13/10 houve falha mecânica
gerando descarrilamento do trem H67, no PIT.
A bancada dos eleitos da CIPA solicitou reunião
extraordinária, porém o presidente, Moacir
Carrazedo, negou, alegando que não houve
risco iminente ao trabalhador.

Processo 1277/91
O processo 1277/1991 está em finalização.
A juíza entendeu que todas as verbas foram
recebidas pelos trabalhadores de boa fé, por
isso, não falou nada em devolução de valores. O
primeiro grupo ainda tem um resíduo de FGTS
que será transferido diretamente para as contas
vinculadas dos trabalhadores. As contribuições
previdenciárias também estão sendo pagas
para o INSS. Para tirar dúvidas entre em contato
com o Departamento Jurídico do Sindicato.

Área de Lazer L5
O Metrô interditou a área de lazer da Linha 5.
O Sindicato está cobrando uma reunião com
a empresa para que junto com uma comissão
de trabalhadores da L5 possam ter o Acordo
Coletivo garantido e que empresa honre seus
compromissos para com os metroviários.

Vôlei no Sindicato
Venha se divertir na quadra do Sindicato. Toda
segunda-feira,a partir das 15h.Podem participar
homens e mulheres.Você que trabalha no turno
tarde pode organizar sua equipe para jogar na
parte da manhã. Venha e traga seus amigos.
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 –
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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
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