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Metroviárias na
organização e na luta

8 de Março

9º Encontro das 
Mulheres Metroviárias

Nos dias 27 e 28/02 e 1°/3 aconteceu o
 9° Encontro de Mulheres Metroviárias, 
em Atibaia/SP. O encontro contou com 
a participação de 77 mulheres, sendo 11 
convidadas, integrando as terceirizadas. A 
presença só não foi maior porque tivemos 
várias companheiras que o Metrô não 
liberou para participar (104 companheiras se 
inscreveram). Entre as convidadas estavam 
companheiras de RS, RJ, DF e PE da Fenametro, 
que gostaram tanto do evento que querem 
realizar Encontro como esse em seus estados.

No primeiro dia houve uma abertura e 
uma mesa de conjuntura na sede do Sindicato 
com a participação da Marcha Mundial de 
Mulheres, do Movimento Mulheres em Luta, do 
Grupo Pão e Rosas, da Secretaria de Mulheres 
do PSOL e do PCdoB. Nessa mesa foram 

discutidos os ataques aos direitos das mulheres 
como o seguro-desemprego e o benefício da 
pensão por morte por meio das MPs 664 e 665.

Em Atibaia começamos com um painel 
sobre opressões e sobre assédio moral e sexual 
e depois fi zemos grupos de discussão com os 
temas machismo e violência, outro sobre saúde 
e direito reprodutivo e outro que juntou a 
questão das mulheres negras, LGBTTs e trans. 
Esses mesmos grupos discutiram também a 
nossa pauta de reivindicações para a Campanha 
Salarial.

Foi um encontro bastante vitorioso, onde 
houve discussões políticas sobre a conjuntura 
e também sobre as demandas das mulheres. 
Parabéns a todas as mulheres trabalhadoras! 
Agora é organizar a nossa participação no 
Congresso da categoria.

A Secretaria de Mulheres 
do Sindicato realizará 
atividades em várias áreas 
para discutirmos a situação 
da mulher hoje, com 
apresentação de um vídeo e 
uma conversa. 

Compareça, fortaleça                                                             
essa luta!

 Segunda-feira, 9/3, às 10h, no PAT

 Terça-feira, 10/3, às 10h e 15h30, na sala de 
treinamento da estação São Bento

 Quarta-feira, dia 11/3, às 10h e 15h30, na sala 
de treinamentos da Estação Santos 
Imigrantes

 Quinta-feira, 12/3, às 10h, no Auditório do 
Pátio Capão Redondo

 Sexta-feira, 13/3, às 10h no Auditório
do Pátio Itaquera

Metroviárias realizaram seu 9° Encontro, participaram do 
Ato Unifi cado no dia 8 de março, ao lado de mulheres 

trabalhadoras, e  realizará nesta semana atividades nas áreas 
para discutir a situação da mulher hoje

Secretaria de Mulheres 
realiza várias atividades

Abertura do 9° Encontro das Mulheres Metroviárias, na sede do Sindicato 

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Metroviárias participam do Ato Unifi cado no dia 8 de Março, em São Paulo 



Você já imaginou 
um trabalhador 
levantando o 
polegar dando 
sinal de “muito 
bom”, “que 

maravilha”, concordando 
entusiasticamente com a fala 
do representante da empresa 
aos demais trabalhadores? 
Este é o Joinha!

O dirigente da empresa 
defende os interesses da 
direção da companhia, mas, 
esperto, tentará ganhar os 
trabalhadores dizendo que os 
interesses da empresa e dos 
trabalhadores são os mesmos.

O Joinha não percebe 
que está sendo usado para a 
política da empresa contra os 
interesses dos trabalhadores. 
Ou será que alguém acredita 
que a empresa quer ampliar 
os direitos, diminuir 
a jornada de trabalho 
eaumentar o salário?

O governo Alckmin, 

representante das 
multinacionais, envolvido na 
corrupção do Propinoduto, 
ataca os trabalhadores e 
reprime os manifestantes. 
E quando joga a tropa 
de choque contra os 
metroviários, sem-teto ou 
estudantes, o Joinha entra 
quase em êxtase.

O governo Dilma, 
fi nanciado pelos grandes 
empresários, envolvido 
em corrupção, privatiza 
aeroportos, ataca o seguro-
desemprego, pensão por 
morte, e o Joinha, o partido e 
a central Joinha, insistem em 
levantar o polegar.

E pro Joinha que bate no 
peito e diz que odeia política 
tem um velho texto, que 
reproduzo aqui:

 O Analfabeto Político
“O pior analfabeto é 
o analfabeto político. 
Ele não ouve, não 

fala, nem participa 
dos acontecimentos 
políticos. Ele não sabe 
que o custo de vida, o 
preço do feijão, do peixe, 
da farinha, do aluguel, 
do sapato e do remédio 
dependem das decisões 
políticas.
O analfabeto político é 
tão burro que se orgulha 
e estufa o peito dizendo 
que odeia a política. 
Não sabe o imbecil 
que, da sua ignorância 
política, nasce a 
prostituta, o menor 
abandonado, e o pior 
de todos os bandidos, 
que é o político 
vigarista, pilantra, 
corrupto e lacaio das 
empresas nacionais e 
multinacionais”

Bernold Brecht

Altino de Melo Prazeres 
Júnior é o presidente do 

Sindicato 

Trabalhadores não 
pagarão pela crise
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Joinha e o engano
Muito ao contrário do que 

prometeu em sua campanha 
eleitoral, a presidenta Dilma 
(PT) está tentando retirar 
direitos dos trabalhadores. 
As Medidas Provisórias 664 e 
665 atacam benefícios como 
o seguro-desemprego, PIS e 
aposentadoria. 

As MPs são um crime 
contra os trabalhadores. 
Milhares de desempregados 
serão excluídos do seguro-
desemprego justamente 
quando mais precisam de 
dinheiro para manter seu 
sustento. 

Outra grande ameaça 
aos trabalhadores, o Projeto 
de Lei (PL) 4.330, que libera 
as terceirizações, e conta 
com apoio de Dilma, está 
tramitando no Congresso 
Nacional. Se aprovado, o 
PL provocará demissões em 
massa e a precarização das 
relações de trabalho. 

Em São Paulo, 
enfrentamos uma crise de 
falta de água e o governador 
Alckmin declarou que 
poderemos ter racionamento 
de até cinco dias. Alckmin 
também confi rmou o corte 
de R$ 2 bilhões de gastos 
com funcionários públicos 
po r meio do Decreto Lei nº 
61.132. O Decreto faz parte 
da política de redução de 
direitos trabalhistas e afeta 
diretamente os metroviários.

Com o país mergulhado 
numa crise política – todos 
os dias fi camos sabemos de 
mais detalhes de escândalos 
de corrupção, como o da 
Petrobras – e econômica, 
vários setores da sociedade 
tem se posicionado 
politicamente. 

Circula pelas redes 
sociais a convocação de 
um ato para o dia 15/3, 
pedindo o impeachment da 
presidenta, convocado por 
setores conservadores que 
querem o PSDB ou a volta 
da ditadura militar. Somos 
contra qualquer manifestação 
da direita reacionária e não 
defendemos a volta dos 
militares ao poder nem a volta 
do PSDB ao governo federal. 

Para o dia 13/3 outra 
manifestação está marcada. 
Organizado pelas centrais 
sindicais que apoiam Dilma, 
o ato público é, na prática, 
uma defesa incondicional do 
governo federal. Também não 
concordamos com a defesa de 
um governo que está atacando 
os trabalhadores. 

A única saída para os 
trabalhadores manterem seus 
direitos é na luta. Mas sem 
saudades  da ditadura nem 
apoio a centrais governistas. 
Os trabalhadores não pagarão 
a conta da crise!

Taça Che Guevara 
tem fi nal eletrizante

Fotos: arquivo/Sindicato

Marcando com grande estilo 
a fi nal da Taça Che Guevara 2014,  
o Ilha Carniceiros venceu por 2 
a 1 o Calabouço A, tornando-se 
campeão do torneio de futsal do 
Sindicato.

Dos oito gols feitos pelo time 
vencedor na Taça, cinco foram do 
Rafael Ferreira (AS), consagrado 
artilheiro da competição. O goleiro 
menos vazado foi o companheiro 
Ronaldo Lopes (GEM), do MTV, 
que fi cou em terceiro lugar.

Carrinho de bebê
Vendo da marca Hércules seminovo. Fácil de 
transportar. Bandeja removível. Amplo cesto porta-
-objeto. Cabo reversível. Encosto com 5 posições 
de regulagem. Rodas tratoradas com sistema 
de amortecedor. Fácil de abrir e fechar. Visor de 
capota. Permanece em pé após fechado. Freios 
dianteiros e traseiro. Cinto de segurança com 
5 pontos. Certifi cação no INMETRO.  R$ 200,00.
Tratar com Mistrineiro, ASMI/ITS, esc. 5X2, manhã, 
ramal: 34915, fones: 99111-0994.

Vectra
Vende-se ano 98, GL 2.2, 8 válvulas, branco, ga-
solina e kit gás inspecionado. Documentos ok. 
R$ 13 mil. Tratar Waldomiro Luiz, DEO, ramal: 36411 
ou fone: 5021-5976. 

Apartamentos
Vende-se à 90 m da estação Vila Prudente do metrô. 
2 dormitórios, 70m² e 77m², com 1 ou 2 vagas de-
terminadas. Entrega em abri/2015.  Áreas comuns 
entregues equipadas e decoradas. Contato com: 
Argenti, fones: 9305-8306/9573-72360.

Monitoramento 24h
Monitore seu patrimônio residencial, comercial e 
predial 24 horas na Alpha Leste Service Ltda. Vendas 
e instalação da sky e sistema de monitoramento por 
câmeras 24 horas e via internet com acesso remoto 
gratuito DDNS com IP fi xo. Kit light: 4 mini câmeras 
CCD Sony, 4 fontes, 1 gravador DVR, 1 HD 500 Gb e  
até 100 m de cabos + acesso remoto gratuito. À vista: 
R$1.580,00 ou 5 x de R$ 316,00. Kit 4: 4 câmeras CCD 
Sony, fontes, gravador DVR e até 100m cabo+ acesso 
remoto gratuíto. À vista: R$ 1.580,00 ou 5 x R$ 398,00. 
Tratar nos fones: 3422-9093/2023-1634/3682-1994/ 
94773-0090 ou pelo e-mail: alphaleste@gmail.com. 
Tratar com Moura Vitão, OTM2/PEN/l.3.

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.

Terreno
Vendo com 443m², em São João da Boa Vista, Jardim 
Yara, no centro, em uma área nobre com toda a in-
fraestrutura. Valor: R$ 250 mil. Tratar com Eloy, fones: 
98163-7650 (Vivo)/98769-0298 (Tim)/97969-3136 
(Claro)/ 5621-4021(res.).

Terreno em Itaquera
Vende-se um terreno de 500m² (10 m de frente 
por 50 m de comprimento) com casa. Próximo a 
comércio.  Localizado em Itaquera. Ótimo para in-
vestimento. Valor: R$ 500 mil. Estudo contra proposta.

Apartamento
Vendo ou alugo apartamento todo mobiliado. 
Inclusive com ar-condicionado. Um dormitório. 
Local: na Praia Grande (Avenida Paris Canto do 
Forte). R$ 180 mil. Falar com Costa, fones:  97789-
6640 ou 2035-0765.

Livro
Vendo os livros: “Os Primeiros a Contar” e “Palavras 
que Contam”  da série “Artesão da Literatura”. Obras 
com encadernação artesanal, personalizados (se 
desejar). Sou autor independente e estes são meus 
primeiros trabalhos. R$ 22,00 cada. Tratar com 
Dorival, JQM, escala A ou fone: (11) 97335-1407.

Fiat Punto
Vendo. Ano 2008, ELX, 1.4 fl ex, preto. Carro em ótimo 
estado completo, com rodas de liga leve, farol de 
milha e ar condicionado. IPVA 2015. Totalmente 
pago. Ótima oportunidade apenas:  R$ 21.900,00. 
Tratar com Fábio Tadeu dos Santos, fone: 98521-6430

Apartamento
Vendo à 900m do metrô Jabaquara com 70 m², 3 
dormitórios, 1 suíte, sacada, 1 vaga livre, móveis 
planejados, piscina, quadra, playground, salão de 
festas. R$ 430mil. Tratar com ASM I André Barreto, 
esc. D, base LUZ, fone:  96708-6607 (Oi).

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

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 metáli-
cas 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.

Compro automóveis
Compro seu carro e pago à vista, rápido e fácil! Cubro 
orçamento de 0 km também! Me mande uma men-
sagem no WhatsApp, fone: (11) 94722-4224 ou por 
e-mail: fernandohccunha@gmail.com, com o título: 
Amigo metroviário não perca dinheiro! 

Katiça, de camiseta preta, 
entregou a taça aos campeões

O pontapé inicial da fi nal 
da Taça Che Guevara foi dado 
por Nelson Katiça. Foi uma 
forma de homenagear um 
grande atleta metroviário, que 
também entregou a taça aos 
campeões da Che Guevara. 
Nelson Carlos Clemente tem 
64 anos e está aposentado. 
Entrou no Metrô em 1971, em 
obras, e depois trabalhou como 
administrativo. Saiu em 1999 da 

empresa. 
Katiça participou de 

muitos campeonatos de futsal 
no Sindicato e foi campeão 
atuando pelas equipes Stylus, 
Furacão, Ouro Preto e Sei Lá, 
sempre como ala. Na ativa, ele 
foi campeão metropolitano de 
futsal em 2014, jogando pelo 
Esportivo da Penha, na categoria 
veteranos. Nossa homenagem a 
esse metroviário bom de bola!

Katiça, o craque metroviário

Décadas de trabalho e lutas 
O companheiro Herculano Falcão, funcionário do Sindicato há mais 

de 30 anos, se aposentou e fez parte de muitos momentos que construíram a 
história de luta da categoria.

Iniciou sua trajetória em 1983 na área admnistrativa, passando para 
produtor de eventos, quando organizou diversos campeonatos de futebol, 
shows (como o da Beth Carvalho), eventos de poesias e dirigiu peças 
teatrais. Já nos últimos anos esteve junto à Secretaria de Imprensa.

Agradecemos por todos os esforços dedicados aos metroviários, que se 
transformaram em amizade e companheirismo.

Ilha Carniceiros levou a taça de campeão

Herculano trabalhou mais de 
32 anos com os metrovários

Foto: arquivo/Sindicato
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11° Congresso

NOME ÀREA

Adelson Abrahão Garcia Lemos .............GOP/OPE
Adilson Barbosa de Souza ........................GOP/OPS
Airton Lima Galvão Pereira ......................GMT/PCR
Alberto Cavalcante Rocha ........................GOP/OPS
Alex Adriano Alcazar Fernandes ............GOP/OPE
Alex Santana Vieira ......................................GOP/OPC
Alexandre Antonio David .........................GOP/OPE
Alexandre Carvalho Leme ........................GOP/CCO
Alexandre Nunes Calsonari ......................GOP/OPE
Alisson Kameya .............................................GOP/OPE
Almir de Castro .............................................GOP/OPC
Altino de Melo Prazeres Jr. ........................GOP/OPC
Ana Claudia Borguin Eustáquio .............GOP/OPE
André de Souza da Silva ............................GOP/OPC
André Fernando Araujo .............................GMT/MP5
Andre Luis Piovesan  ...................................GMT/VPN
André Pitão .....................................................GOP/OPS
André Renato Antunes Saraiva ..............GOP/OPS
André Soares Inocencio ............................GMT/RES
Andressa Ferreira Alves Da Silva ............GOP/OPE
Anny Tamyris Neri de S. Viana .................GOP/OPE
Antoni Carneiro ............................................GMT/MTS
Antonio Carlos Borges (Borjão) ..............GOP/OPE
Antonio Carlos Camargo...................Demitido 2007
Antonio Carlos Freire Antunes ...............GOP/OPC
Antonio Carlos Monteiro ..........................GMT/CCV
Antonio Celso Fogaça ................................GOP/OPE
Antonio Takahashi .......................................GMT/PAT
Aparecida Zeferina Pereira .......................GOP/OPC
Aparecido José da Silva .............................GMT/PIT
Armando Ramos Norberto ......................GMT/PIT
Arnaldo Silvano dos Santos(índio) ........GMT/PAT
Athos Alves de Carvalho Júnior .............GE4/CC1
Beatrice Menezes de Brito ........................GOP/OPE
Benedito Barbosa (Benê) ..........................GOP/OPS
Benito Francisco Vasquez .........................GOP/OPE
Bruno Everton B. Da Rocha ......................GOP/OPE
Bruno Ozzetti .................................................GOP/OPE
Caio Peretti dos Santos ..............................GOP/OPS
Camila Pivato  ................................................GOP/OPE
Camila R. D. Lisboa .......................................GOP/OPE
Carla de Carvalho Yonamine ...................GOP/OPE
Carlos Augusto Moreira de Souza .........GMT/EMN
Carmem Silvia de Oliveira.........................GOP/OPE
Celina Mara Araujo Maranhão ................GOP/OPC
Celso dos Santos Martins ..........................GOP/OPC
Celso Trapaga Borba ...................................GOP/OPE
Paulo Cezar Fernandes De Aguiar .........GOP/OPE
Cesar Amaral Teixeira .................................GOP/OPC
Christian Silva Torres ...................................GMT/EPJ
Claudomiro Francisco Pego .....................GMT/PIT
Clovis Reis Santana ......................................GMT/PAT
Dagnaldo Gonçalves Pereira ...................GOP/OPC
Daniela de Matos Lima ..............................GOP/OPE
Danilo Restatino F. De Sá ...........................GOP/OPE

NOME ÀREA

Davi Willians C. Da Silva .............................GMT/EMN
Diego Almeida Brianezi .............................GMT/REL
Diego Guimaraes Pereira ..........................GOP/OPS
Diego Menezes Peixoto .............................GMT/OFM
Diego Weidemann Rache Vitello ...........GOP/CCO
Edgar Balestro ...............................................GOP/OPC
Ednilson Zatorre de Lima ..........................GOP/OPC
Edson Guimarães do Carmo ....................GOP/OPC
Eduardo Baracat Loeck ..............................GOP/OPE
Elaine Damásio de Alencar Pereira .......GOP/OPE
Eli Mario Magalhaes M jr. ...........................GOP/OPE
Eliete Barbosa ................................................GMT/CPM
Eni Cesar Silveira ...........................................GMT/ATP
Erick Demetrius Couto de França ..........GOP/OPE
Erick Mitsunari Momoeda Oliveira........GMT/MTR 
Everton Cavalcante Nascimento ............GOP/OPS
Fabianne da Silva Maia ..............................GOP/OPE
Fabiano Ap. Nunes .......................................GOP/OPC
Fabiano Jose dos Santos (Kapito) ..........GMT/VPN
Fábio Alexandre Costa ...............................GOP/OPE
Fábio Silva Santos ........................................GMT/RES
Fabricio Emmerich De Barros ..................GOP/OPE
Felipe Mariante Guarnieri .........................GOP/OPE
Fernanda Cardoso .......................................GOP/OPC
Fernanda Peluci Reinholez .......................GOP/OPE
Filipe Santiago Bisull ...................................GOP/OPE
Flávio Montesinos Godoi ..........................GOP/OPE
Francielton Bananeira Reis .......................GMT/PAT
Francisco Roberto Bossini ........................GOP/OPE
Gabriel Regenstuner ...................................GOP/OPE
Gabriela Chaves Farrabrás ........................GOP/OPE
Gabriela Molina Marques .........................GOP/OPS
Gilberto Alves de Almeida........................GOP/OPC
Guilherme Aug. De Assis Rodrigues .....GOP/OPE
Gustavo de Almeida Vieira .......................GOP/OPS
Gustavo Ubatá Alvarez C. De Matos .....GOP/OPE
Haiser Affonso Ferreira ..............................GOP/OPE
Hélio José de Souza (Federal) .................GMT/PAT
Hugo Scabello de Mello ............................GMT/CNT
Inácio Borges de Carvalho........................GLG/LMA
Isaac Souza de Miranda .............................GOP/CCO
Jefferson da Silva Mendes ........................GOP/OPE
João Antonio Petrauskas ..........................GTI/TCS
João Bosco Ribeiro ......................................GMT/VPN
João Fernandes Junior ...............................GOP/OPS
Jorge da Paixão Melo .................................GOP/OPC
José Alexandre Caetano ............................GMT/PIT
José Alexandre Roldan Rodrigues ........GMT/VPN
José Carlos Barbosa Nobre (Capotão) .GMT/CCV
José Carlos dos Santos ...............................GMT/EMN
Jose Geraldo Moreira .................................GMT/VPN
Jose Roberto da Silva Campos ...............GOP/OPE
Jose Silvano ....................................................GOP/OPC
José Vanderlei da Silva ...............................GMT/PIT
Joyce Rocha ....................................................GOP/OPE

NOME ÀREA

Jozualdo Medeiros Brandão Fº ...............GMT/PAT
Julia Coelho da Paz Almeida ...................GOP/OPS
Julia Freitas .....................................................GOP/OPE
Kátia Bezerra de Maura ..............................GOP/OPE
Laerte Correa de Miranda .........................GOP/OPE
Leandro Mendes Conceição ....................GMT/VSP
Leonardo de Oliveira Costa ......................GLG/LGM 
Leonardo Pereira dos Santos ..................GOP/OPC
Leticia Alcantara de Freitas ......................GOP/OPE
Lourdes Gonçalves  .....................................GOP/OPE
Lourival Aguiar T. Custódio .......................GOP/OPE
Luana Diniz Brito Queiroz .........................GOP/OPE
Luciane da Silva ............................................GOP/OPE
Luciano Batista de Santana ......................GOP/OPC
Luis Fernando Salles da Silva ...................GOP/OPE
Luiz Fernando Carvalho Breves ..............GOP/OPE
Luiz Paulo Moreira Souza ..........................GOP/OPE
Maira Natasha Ramalho ............................GOP/OPE
Manuel Xavier Lemos Filho ......................GCI/CIC
Marcelo Alexandre Faria ............................GOP/OPE
Marcelo Alves de Oliveira .........................GMT/CCV
Marcelo Ferreira Pereira.............................GMT/PIT
Marcelo Fialho Tupinamba.......................GOP/OPE
Marcelo Marques de Araujo ....................GOP/OPS
Marcelo Soares ..............................................GOP/OPS
Marcelo Xavier Bovo ...................................GOP/OPC
Marcio Haruo Hasegava ............................GOP/OPE
Marcos Pereira Lisboa ................................CCM/CME
Margarete Geralda Arantes ......................GOP/OPS
Maria do Carmo de O. Andrade ..............GOP/OPC
Maria Goreth de Souza Farias .................GRI/RHA
Maridalva Mendonça de Oliveira ..........GOP/OPC
Marilia Cristina Ferreira ..............................GOP/OPC
Marina Bosnic de Almeida .......................GOP/OPE
Marina Moraes Lemos ................................CCO
Marina Silva Domingues ...........................GOP/OPE
Marisa dos Santos Mendes ......................GOP/OPC
Messias Justino dos Santos ......................GOP/OPS
Milene Gonçalves Dias ...............................GOP/OPS
Mônica Duarte Moreira .............................GMT/CCV
Mônica Maria da Conceição ....................GRH/RHA
Naomi A. T. Da Silva ......................................GOP/OPE
Narciso Fernandes Soares ........................GOP/OPC
Norma Rocha de Oliveira ..........................GMT/ENC
Onofre Gonçalves de Jesus ......................GMT/PIT
Osmar Garcia .................................................GMT/PIT
Paulo César Maranesi .................................GMT/PAT
Paulo César Vasconcelos ...........................GMT/PAT
Paulo Otávio Alves de Almeida ..............GMT/PAT
Paulo Roberto Veneziani Pasin ...............GOP/CCO
Pedro Henrique Rebucci de Melo .........GOP/OPE
Rafael Evandro Rodrigo da Silva ............GRI/RHS
Raimundo B. C Almeida Fº ........................GOP/OPE
Raquel Barbosa Amorim ...........................GOP/OPS
Raul Damasceno Silva ................................GMT/MTS

NOME ÀREA

Reginaldo Ribeiro (Chuiu) ........................GMT/VPL
Ricardo Borges dos Santos .......................GOP/OPE
Ricardo Jose de Oliveira ............................GMT/VPN
Ricardo Lourenço Machado  ...................GOP/OPS
Ricardo Nery da Silva ..................................GOP/OPS
Ricardo Pinto da Silva .................................GOP/OPE
Ricardo Senese ..............................................GOP/OPE
Richard Souza Amoêdo .............................GOP/OPS
Rinaldo Marin Junior ..................................GOP/OPE
Rodolfo Ap. Molitor .....................................GOP/OPC
Rodrigo Armando da Silva (Puff ) ...........GMT/PCR
Rodrigo Dell Amonica Kobori  ................GOP/OPS
Rodrigo Lima Batista ..................................GOP/OPE
Rodrigo Thiago De Souza .........................GOP/OPE
Rogério Fornaza Barto ...............................GOP/OPC
Ronaldo Campos de Oliveira (Pezão) ...GOP/OPC
Rosa Maria Anacleto ...................................GRA/CDB
Rosana Margarida Parigi ...........................GMT/PAT
Rubens Alves dos Santos ..........................GOP/OPS
Sandra Regina Xavier A. Afonso .............GRH/PAT
Sandro Alex Martins Eufrásio ..................GMT/CCV
Sean Miki Hieda ............................................GOP/OPE
Sérgio Américo da Silva .............................GMT/PIT
Sérgio Angelo da Silva ...............................GMT/PAT
Sérgio Renato da Silva Magalhães ........GMT/OFI 
Silas Viana........................................................GOP/OPE
Sílvia Eneida Verdasca  ...............................GPC/PIT
Solange Ap. Moreno de Oliveira ............GOP/OPE
Sonia Maria de Freitas do Nasc. ..............GOP/OPC
Tadeu da Silva Ferreira ...............................GOP/OPS
Tânia Machado Candia ..............................GCT/CSS
Tânia Paula Vasconcellos da Ress ..........GOP/OPE
Tatiane Cavalcante  .....................................GOP/OPE
Tays Gomes Calhado ..................................GOP/OPE
Thabata Garcia ..............................................GOP/OPE
Thaysa Rosal  ..................................................GOP/OPE
Theo Di Pierro Ortega ................................GOP/OPE
Thiago Baptista M de Carvalho ..............GOP/OPE
Thiago Honorato dos Santos ..................GOP/OPE
Tiago Marcelino Pereira .............................GOP/OPC
Valdir Granito  ................................................GOP/OPE
Valéria Cristina Rodrigues .........................GOP/OPS
Vania Maria Gonçalves ...............................GOP/OPE
Victor Oliveira Almeida D. Goes..............GOP/OPE
Vitor de Carvalho Ribeiro ..........................GOP/OPC
Vitor Duarte Ghidini (Vitor Duarte) ......GOP/OPE
Wagner Fajardo Pereira .............................GRI/RHS
Weigert Teixeira dos Reis ..........................GMT/VPN
Wellington de Carvalho Evangelista ....GMT/PIT
Willian Douglas Gomes Martins ............GOP/OPC
Willian Lajes G. Miron .................................GOP/OPE
Willian S. Alcantara ......................................GMT/MTR 
Wilson Clemente de Souza ......................GLG/LGM 
Wilson Pereira Santos (Wilsão) ...............GOP/OPC
Zilneide A. Siqueira ......................................GOP/OPS

Vamos organizar a categoria e 
preparar a Campanha Salarial

220 delegados vão participar do 11º Congresso dos Metroviários 
que acontecerá entre os dias 26 e 29 de março, na cidade de 

Atibaia. Veja na lista abaixo quem são os companheiros.

O segundo caderno de teses vai sair no próximo dia 13 de março. 
Os trabalhadores devem organizar um congresso que vai discutir 
e deliberar sobre as principais questões da categoria e, sobretudo, 
preparar a Campanha Salarial 2015. 
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Alckmin promove arrocho 
salarial com o Decreto nº 61.132

Este ato do governo é um dos maiores golpes e 
ataques já feitos contra os funcionários públicos 
e de empresas de economia mista. É um 

decreto ditatorial, que se aproveita de um momento 
de crise econômica no país para jogar nas costas dos 
trabalhadores a responsabilidade que é dos governantes. 

Para nós, metroviários, o decreto significa 
um ataque a várias de nossas reivindicações, como 
a Equiparação Salarial, PR, redução da jornada, 
entre outras. Os metroviários continuarão suas 
lutas por suas justas reivindicações. Não somos os 
responsáveis pela crise!

Continua a luta pela reintegração

Comissão da Verdade

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

O governador Alckmin assinou decreto 
que inibe reajuste salarial a todos os 

servidores do estado no ano de 2015. 
O Decreto 61.132/15, publicado em 
26/2 no Diário O� cial, de� ne metas 
de resolução em todos os órgãos 

da administração direta, autarquias, 
fundações e sociedades de economia 

mista, o que inclui o Metrô

A Comissão da Verdade de São Paulo/
Rubens Paiva realizou uma audiência pública 
no dia 2 de março deste ano para apurar os 
crimes da ditadura militar e o envolvimento 
de empresas. Alguns companheiros 
metroviários fi zeram diversos relatos e 
documentos foram apresentados.

Responsável pela apresentação 
denominada “Metroviários - Uma categoria 
vigiada e reprimida”, o companheiro 
Alexandre Leme reuniu parte da história 
da Cia. do Metrô e da organização dos 
trabalhadores. Destaca-se o papel do 
Departamento de Ordem e Política Social 
(DOPS), que registrou as atividades dos 
trabalhadores e perseguiu ativistas.

Participaram da audiência os 
companheiros Guardia Soler, Paulo Pasin, 
Paulo Antonio Azevedo e Wagner Gomes. 
Suas versões foram ouvidas e serão utilizadas 
em um relatório para investigações. O legado 
de resistência e luta na ditadura não será 
esquecido, por isso continua até os dias de 
hoje pela memória e verdade. 

A luta por justiça não terminou

A luta pela reintegração dos 
companheiros demitidos avança 
e chega a um momento decisivo. 
Após as audiências que ouviram 
as testemunhas e os demitidos, os 
trabalhadores serão julgados no 
próximo dia 15/4. 

No dia 26 de março 
acontecerá o julgamento do 
processo do companheiro Paulo 
Pasin, presidente da Fenametro.

Manteremos a mobilização 
pela readmissão dos trabalhadores 
que foram injustamente demitidos. 
Eles já haviam sido reintegrados 
por liminar, comprovando a 
inocência e legitimidade das ações 
durante a greve.  

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Audiência 
Pública, em 2 
de março, ouve 
metroviários 
na Assembleia 
Legislativa

Companheiros demitidos após greve em 2014

Assédio em VPA
Em VPA, supervisores assediam descaradamente 
os trabalhadores. Os OTMs3 Cleone e Pedro 
Luiz, com conivência do SO1 Marcelo Carvalho, 
enviam e-mails públicos depreciando os fun-
cionários da estação. Veja alguns trechos: “Final 
de ano é aquela ̀ festa’; pessoas saudáveis ficam 
‘doentes’ e vão se bronzear por aí ...Ontem, a 
(citou o nome de uma funcionária) por sido 
remanejada para PEN, ficou ́ bicuda´, e hoje não 
veio trabalhar (claro, foi ao médico). Quando é 
que alguém vai fazer alguma coisa a respeito?”

Assédio II
Mais alguns trechos dos e-mails de Cleone e Pe-
dro Luiz:  “OTM1 (cita o nome de um funcionário) 
recém-remanejado.para esta estação, dizia estar 
sendo explorado, apesar de ter retornado após 10 
dias de LM”. ...”O OTM 2 (cita o nome) respondeu 
que não iria para a plataforma por estar acatando 
determinação sindical. Gostaria que parte dessa 
fidelidade fosse voltada ao profissionalismo, 
comprometimento a uma empresa que estará 
pagando... no final desse mês algo chamado PLR 
que a maioria dos segmentos sociais nunca hou-
viram (sic) falar.”Os trabalhadores entrarão com 
ação de assédio moral contra a empresa e exigem 
a retratação desses supervisores despreparados. 

Pendências
No dia 25/2 foi realizada mais uma reunião do 
Núcleo de Conciliação, no TRT. Foi fixado uma 
prazo de 90 dias para o edital de licitação e 
contratação de empresa especializada na revisão 
global de Plano de Cargos e Salários. No edital 
deverá constar o prazo máximo de seis meses 
para a empresa concluir os trabalhos. Após os 
prazos, a minuta de  Planos de Cargos e Salários 
será submetida à análise do Sindicato. 

Pendências II
Com relação à periculosidade para GLG e Obras, 
o Sindicato assumiu compromisso de apresentar 
a lista de trabalhadores que deve receber o Adi-
cional de Periculosidade. Haverá um calendário 
de reuniões em PAT, PIT, PTI e PCR, em datas a 
serem divulgadas. Para OTM1, o juiz sugeriu 
ao Metrô a extensão da portaria que garante 
Periculosidade para Seguranças. O Sindicato 
contratará um perito para questionar o laudo 
do Metrô com relação à OTM1. 

Pendências III
Metrus: para o plano de saúde para aposenta-
dos, o Núcleo solicitou que a empresa aceite a 
proposta do Sindicato de formação de Comissão, 
com intermediação do Núcleo, para formulação 
de um novo modelo, no prazo de 60 dias, para 
avaliação da categoria (plebiscito). 

 Escolinha de Futebol
Serão iniciadas no dia 28/3 (sábado) as aulas 
da Escolinha de Futebol de Salão masculino e 
feminino no Sindicato. As aulas para os garotos 
serão ministradas aos sábados, das 9h às 14h, 
para várias idades. As aulas para as meninas 
serão gratuitas e começam às 14h. Mensalidade: 
R$ 50 para filhos de metroviários sindicalizados 
e de contratados e R$ 60 para convidados. Ins-
crição e matrícula no primeiro dia de aula com 
os professores Magda (98561-4390-Tim), Edla 
(98749-9789-Tim) e Adailton (97032-4229-Tim) 
e com a Secretaria de Esportes (2095-3607).   

Dança de salão
Sob o comando de Tony Romão, dançarino 
formado há mais de dez anos pelo grupo de 
dança Jaime Arouche, as aulas de dança de 
salão estão bombando. As aulas acontecem 
toda terça-feira nos seguintes horários: 10 às 
11h30, 16 às 17h30, 19 às 20h30 e 20h30 às 
22h. O valor da mensalidade é de R$ 50 para 
metroviários sindicalizados. Informações pelos 
telefones 97219-6311 (Tony) ou 97137-7142 
(Nilson). 


