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Entre os dias 28/8 e 1º/9 serão realizadas as eleições do Sindicato. Nesses 
dias, os metroviários escolherão a diretoria que estará à frente do Sindicato 
de 11/2016 a 11/2019. Precisamos de uma diretoria que dê continuidade à 
luta contra a privatização e a retirada de direitos pelos governos. Participe!

Está chegando 
a hora de votar!

O  Sindicato chama todos 
os metroviários para 
a grande responsabili-

dade de eleger as pessoas que 
representarão a categoria nos 
próximos três anos. Teremos 
enormes desafi os no próxi-
mo período, como enfrentar o 
projeto privatista de Alckmin 
e o objetivo do Metrô em reti-
rar direitos trabalhistas. 

Precisaremos de uma di-
retoria à altura desses enfren-
tamentos. Por isso, vote em 
companheiros combativos, 
que tenham o objetivo de lu-
tar por melhores condições de 
trabalho e pelo Metrô público, 
estatal e com qualidade.

Ao lado você tem mais in-
formações sobre o processo 
eleitoral. 

Conforme o artigo 98 
do Estatuto do Sindicato, as 
chapas deverão ter no mí-
nimo 25 candidatos e apre-
sentar em seu conjunto 
candidatos que represen-
tem pelo menos duas das 
três áreas a seguir: Gerên-
cia de Operação, Gerência 
de Manutenção e Adminis-

tração/Obras/Aposentados, 
observando-se 20% de re-
presentantes do sexo femi-
nino, conforme artigo 96 
do mesmo Estatuto.

Confi ra os componen-
tes da Comissão Eleitoral 
e mais informações no site 
do Sindicato: www.metro-
viarios.org.br

Terminará às 18h do dia 27/7 o prazo 
para a inscrição de chapas para a eleição 
do Sindicato.

Informe da Comissão 
Eleitoral do Sindicato

 Estação L1 : 
5 vagas (sendo 2 mulheres e 1 suplente)

 Estação L2: 
3 vagas (sendo 1 mulher)

 Estação L3: 
5 vagas (sendo 2 mulheres)

 Tráfego L1: 
4 vagas (sendo 1 mulher)

 Tráfego L2:
2 vagas (sendo 1 mulher)

 Tráfego L3:
4 vagas (sendo 1 mulher)

 Segurança L1: 
3 vagas (sendo 1 mulher)

 Segurança L2: 1 vaga

 Segurança L3: 
4 vagas (sendo 1 mulher e 1 suplente)

 L5 – Estação, Tráfego e Segurança: 
3 vagas (sendo 1 mulher)

 Monotrilho –– Manutenção, Estação
 e Tráfego: 1 vaga

 CCO:  1 vaga

 PAT diurno: 
6 vagas (sendo 1 suplente)

 VPN/PAT + Man L1 noturno: 2 vagas

 PIT diurno: 
4 vagas (sendo 1 suplente)

 VPL/PIT noturno: 1 vaga

 Manutenção L2 e L1 diurno + PTI diurno: 
1 vaga

 Manutenção L2 noturno + VPN(PSO) + 
PTI noturno: 1 vaga

 Manutenção L3 diurno e EPB diurno: 
1 vaga

 EPB noturno + L3 noturno: 
2 vagas (EML/VPL/CCV/ENC)

 L5 – Manutenção/PCR e Guido Caloi: 
3 vagas (sendo 1 suplente)

 Adm/Obras: 4 vagas (sendo 2 mulheres)

*Aposentados: 1 vaga

Mapa Eleitoral

* Se não houver candidato para 
aposentados, a vaga irá para a Adm.
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Entrevista

Cotidiano

Altino pediu licença da presidência do Sindicato 
pra ser pré-candidato a prefeito pelo PSTU

Opinião

Os desafi os do presente para arrancar 
alegria ao futuro! 

Cultura e Lazer

Festival 12 Horas de Rock

Desde junho o então presiden-
te do Sindicato dos Metroviá-

rios de SP pediu desincompatibi-
lização da diretoria do Sindicato. 
Explicou os motivos: “Como os 
candidatos que se apresenta-
ram não irão defender a classe 
trabalhadora, por serem empre-
sários ou de partidos patronais, 

ou mesmo as velhas raposas da 
política da cidade, o meu parti-
do, o PSTU, me convocou pra ser 
pré-candidato a prefeito de São 
Paulo”.

E continuou: “Encerrada a 
Campanha Salarial, no primeiro 
dia de junho, pedi a licença do 
Sindicato, cumprindo a legisla-
ção. O Metrô me afastou do tra-
balho como diz a legislação elei-
toral”.

O companheiro Altino pre-
tende usar a campanha pra for-
talecer a luta contra a privatiza-
ção da Linha 5 e do Monotrilho 
e da ferrovia, pela reestatização 
dos ônibus e volta da CMTC.

Disse: “Fora Todos, Temer, 
Cunha, Dilma, Alckmin, Haddad, 
este Congresso corrupto, por 

eleições gerais, em defesa de 
um governo dos trabalhadores 
apoiado nas organizações da 
nossa classe, dos mais explora-
dos e oprimidos”.

Altino reconhece que a ca-
tegoria votará em vários can-
didatos, mas terá o apoio de 
diversos lutadores do movi-
mento social, sindical, popular 
e de metroviários e familia-
res pra sua pré-candidatura, 
numa campanha com pouquís-
simos recursos e tempo de 
TV, mas com a convicção de 
defender a classe trabalhado-
ra contra os grandes empre-
sários e políticos tradicionais.
altinodemelo@gmail.com, fone: 
98202-5556. Facebook: Altino 
Prazeres

Os governos 
têm se esforça-
do para que os 
trabalhadores 
paguem pela 
atual crise eco-
nômica. Fazem 
tudo para pro-
teger os em-

presários. Em momentos como esse, 
é necessária a unidade da classe tra-
balhadora para enfrentar medidas 
antipopulares. Devemos unir as di-
versas categorias, sindicatos, cen-
trais e partidos de esquerda para 
mostrar nossa força de resistência. 

A privatização é parte dessa 
crise. Passamos pelos governos do 
PSDB, que entregaram o patrimô-
nio público (Vale do Rio Doce, Em-
braer etc), os governos do PT que 
venderam a maior bacia de petró-
leo do país, além de privatizar por-
tos, aeroportos e rodovias. Dilma, 
por sua vez, abriu caminho para 
o governo Temer, ilegítimo, e que 

quer aprofundar esse projeto!

Alckmin vai tentar entregar a 
L5 em setembro. Já bateu o marte-
lo sobre a intenção de privatizar 
o monotrilho. Na última semana, 
começou a estudar a privatização 
da L2. Unir os metroviários com a 
população de São Paulo é urgente 
para resistir a este plano que ataca 
direitos, corta postos de trabalho e 
destrói os serviços públicos.

Além das privatizações, os go-
vernos preparam outros ataques. 
É um projeto maior de ajuste fi scal, 
com a Reforma da Previdência; cor-
tes no orçamento das áreas sociais; 
recusa em reajustar os salários, 
que fi cam abaixo da infl ação. 

Para essa luta deve servir a 
unidade dos trabalhadores. Com 
ela é possível enfrentar os governos 
Temer e Alckmin e suas medidas. 
Não devemos fazer como a CUT e 
a CTB. Estas centrais não oferece-
ram resistência durante os 13 anos 

de governo do PT. Agora preferem 
lutar pelo “Volta Dilma”, mesmo sa-
bendo que ela continuará atacando 
nossos direitos. O que precisamos é 
construir um campo dos trabalha-
dores, que se inicie com a luta pelo 
Fora Temer. Que seja diferente tan-
to do PT, como da antiga direita do 
PSDB e PMDB.

Também teremos a eleição 
para nosso Sindicato. Espero que 
sigamos independentes em relação 
aos governos, como foi feito nos úl-
timos seis anos. Antigos dirigentes 
do Sindicato vão tentar se apresen-
tar como solução. Mas não pode-
mos dar passos para trás. O com-
promisso do Sindicato deve ser com 
a luta da categoria e do conjunto 
dos trabalhadores. Esses são os 
passos para frente. Os passos para 
arrancar alegria ao futuro. 

Flávio Rogério Gomes dos Santos 
é o presidente em exercício do 

Sindicato 

No dia 16/7 (sábado) vai 
rolar o Festival 12 Horas de 
Rock no Sindicato. O Festival 
vai começar às 15h e con-
tará com as bandas Hell ´O 
Bitch, Montoya e os Calixtos, 
Gilmário Poesia e Blues, Os 
Congressistas, Rock Hero-
es, Zed, Crazy Friends, Side-
ra e Route 66. 

Serão apresentados vá-
rios estilos musicais: rock 
anos 60, blues, classic rock, 

hard rock, rock nacional, 
entre outros. O evento faz 
parte do Rock nos Trilhos, 
projeto encaminhado pela 
Secretaria de Esporte, Cul-
tura e Lazer do Sindicato. 

O ingresso custará R$ 
10 e haverá sorteio de brin-
des. Quem gosta de rock 
and roll não pode perder! O 
evento acontecerá na sema-
na do Dia Internacional do 
Rock. 

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

República
Devido à situação crítica no quadro 
de funcionários e na escala base de 
República, os trabalhadores se reu-
niram com o Sindicato e exigiram 
reunião com o Chefe de Departamen-
to para esta quarta-feira (13/7). Se a 
situação não for resolvida, os funcio-
nários dessa estação tomarão medi-
das de resistência, com total apoio do 
Sindicato. 

Devolução do 
Imposto Sindical
A devolução do dinheiro do Imposto 
Sindical para os sócios será realiza-
da no holerite de julho (pagamento 
em 6/8). Para os que não são sócios 
do Sindicato, a devolução será feita 
na sede do Sindicato nos dias 8, 10 e 
12/8, das 10h às 12h e das 14 às 16h. 
O holerite comprovando o desconto 
deverá ser apresentado. No ato da 
devolução aos não sócios será feito o 
desconto de R$ 33 a título de contri-
buição para cobrir os gastos da Cam-
panha Salarial, conforme deliberado 
em assembleia. 

PR
O Sindicato enviou uma carta à em-
presa para discutir a PR que será 
paga em fevereiro de 2017. Estamos 
aguardando o retorno do Metrô. 

Demitidos 
Os metroviários podem votar e se 
candidatar nas eleições do Sindica-
to. Em assembleia do dia 23/6 fi cou 
defi nido que os companheiros demi-
tidos, que não homologaram, e que 
tenham processo de reintegração, 
podem participar do processo elei-
toral. Para isso o interessado deve 
entrar em contato com o Departa-
mento Jurídico para verifi car a sua 
situação.

Banjo e violão 
O professor Beto Casemiro dá aulas 
de violão, cavaquinho, banjo, bando-
lim e baixo no Sindicato. As aulas em 
grupo custam R$ 80 e as individuais 
R$ 120 para metroviários e depen-
dentes. Mais informações: 95363-
2294.

Festival de Videokê
Organizado exclusivamente por uma 
comissão de metroviários, o festival 
de videokê acontecerá nos dias 12, 19 
e 26/8 (eliminatórias) na Avenida Mi-
guel Estéfano, 188, Saúde, e a fi nal no 
dia 2/9 ocorrerá na sede do Sindicato. 
As inscrições vão até o dia 10/8 e de-
vem ser feitas com o preenchimento 
de formulário que está em nosso site. 
O regulamento e a lista de músicas 
também estão disponíveis. Participe!
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Trabalhadores de 19 países se 
manifestam contra a privatização
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O encontro aconteceu entre os 
dias 1º e 3 de julho. Nele es-
tiveram presentes represen-

tantes do Reino Unido, Argentina, 
Chile, Botswana, Espanha, Grécia, 
Portugal, EUA, Líbano, Namíbia, 
França, Senegal, Marrocos, Mali, 
Tunísia, Índia, Síria e Caximira, e 
estados brasileiros como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Piauí, Ceará, Minas Gerais, Distrito 
Federal e Pernambuco.

Entre as principais resoluções 
aprovadas estão a organização do 
Dia de Luta em 1º/8, antecipando a 
abertura das Olimpíadas, e o Dia 
Internacional de Luta Contra a  Pri-
vatização em setembro, quando 
será lançado o edital de licitação 
da Linha 5-Lilás. 

Somos contra a privatização 
pois os lucros dos transportes pas-
sam diretamente para as mãos de 
empresários e grupos fi nanceiros 
que operam em diversos países. 
Multinacionais como CAF, Sie-
mens, Bombardier estão envolvi-
das em escândalos no Brasil que 
envolvem contratos como os de 
reforma e compra de trens em São 
Paulo.

Em comum entre os exemplos 
de privatização dos metrôs no Bra-
sil e os dos demais países estão as 
condições de trabalho precárias, 
longas jornadas, terceirização e 
várias formas de assédio. Estas são 
situações análogas de aumento da 
exploração aos trabalhadores de 
todo o mundo.

Além das ações encaminhadas, 
foram aprovadas algumas moções 
e um manifesto contra a privatiza-
ção. Veja alguns trechos ao lado. 

O Sindicato e a Federação Nacional dos 
Metroferroviários (Fenametro) organizaram 
o Encontro Internacional de Trabalhadores 
Contra a Privatização, que contou com as 
delegações de 19 países e diversos estados 
brasileiros. O combate às tentativas de 
privatização ao redor do mundo demarcou 
a unidade na luta por direitos, na defesa 
do emprego e das condições de trabalho. 
Veja mais:

Carta unifi cada 
desmascara privatizações

Em documento que sintetizou o 
debate de três dias de encontro inter-
nacional, os trabalhadores reunidos de 
vários países e estados denunciaram 
a ação de grupos políticos e fi nancei-
ros interessados na privatização dos 
transportes, conforme a carta:

“Todos os meios de transporte pú-
blico, de passageiros e de carga – ferro-
viário, metroviário, rodoviário, aéreo, 
portuário e marítimo – estão sob ata-
que em todo o mundo. Privatizações, 
Parcerias Público-Privadas, Conces-
sões, Terceirização, Reestruturação 
e Desregulamentação são realizadas 
por governos para atender aos interes-
ses de grandes corporações, acionistas 
e banqueiros”.

A carta explicita os argumentos 
privatistas: “Inspirados pelo FMI, Ban-
co Mundial e outras instituições ca-
pitalistas globais, eles implementam 
privatizações e ajustes que produzem 
a precarização das relações de traba-
lho, menos salários, menos empregos, 
menos direitos trabalhistas e sociais”.
Todas as resoluções estão publicadas, 
na íntegra, no site da Fenametro: www.
fenametro.org.br.

A realidade do metrô em São Pau-
lo deu base à produção de todos os 
debates e desta carta. As políticas im-
plementadas pelo PSDB nas últimas 
décadas, em especial o período sob a 
gestão de Geraldo Alckmin, demons-
tram o lastro de uma política mundial 
de ampliação do lucro de uns mediante 
o aumento da exploração dos traba-
lhadores. É necessário aumentarmos 
a luta contra esse governo entreguista 
e impedir a privatização no metrô de 
São Paulo!Evento aconteceu de 1º a 3/7 e contou com várias delegações internacionais
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Classifi cados

Recentemente, vários setores da cate-
goria realizaram reuniões no Sindicato 
para discutir a questão da intrajornada. 
Participaram das reuniões o pessoal do 
Tráfego, Estação, Segurança, Técnicos de 
Restabelecimento, VPN e outros setores 
da Manutenção. 

O Sindicato já pediu uma reunião 
com a empresa para encaminhar todas 
as reivindicações dos metroviários sobre 
o assunto. 

Sindicato encaminhará 
reivindicações ao Metrô

Intrajornada

No dia 28/6, a categoria e o 
Sindicato realizaram um grande 
ato em solidariedade ao compa-
nheiro Chicão (Francisco Filho, 
AS da Sé), demitido por justa 
causa. A manifestação ocorreu 
na estação Sé e forçou o Metrô 
a analisar o recurso formulado 
pelo retorno do companheiro. O 

documento já está nas mãos do 
Diretor Operacional (DO), que 
está colhendo informações no 
departamento.

A força do ato público tam-
bém obrigou a empresa a efe-
tuar o pagamento do Chicão. O 
Sindicato está acompanhando 
de perto o processo dele e do 

AS Herman, que participou da 
ocorrência que provocou a de-
missão. 

O Sindicato continuará sua 
campanha pela contratação de 
mais funcionários concursados. 
A falta de trabalhadores está 
provocando inúmeros proble-
mas para a categoria. 

Categoria realiza grande ato em 
solidariedade ao AS Chicão

Prestando Contas

Dieta Saudável
Produtos dietéticos e naturais. Suplementos, fa-
rinhas e grãos, nutracêuticos, sem glúten, lacto-
se, açúcar. Fones: 4436-7348 / 2866-4866. Acesse: 
www.zeroasem.mercadoshops.com.br/www.
zero-a-sem.com Facebook.com/zeroasem.

Cachaça artesanal
Vendo cachaça artesanal mineira de ótima qua-
lidade. Litro ou garrafão. Tratar com Geraldo, 
fone: 95764-8501 ou 4611-2022.

Rejuvenesça
Instantly Ageless é o único que rejuvenesce em 
dois minutos. Faça a prova! Encomende agora 
o seu sachê. Falar com José Carrasco ou Rosely 
Silva, fones: 2042-7234/95499-0150 (WhatsApp)/ 
98793-0989.

Van Renault Master 
Vendo. 2013, 14 L, teto alto, 1.500 kg, 13m ³, 40 
mil km. R$ 40 mil + 28 parcelas de R$ 1.691,00. 
Documentos e parcelas em dia. Tratar com o 
ASMI, Marcelo Soares ou Marco Soares, fones: 
96381-6196/97504-0379.

Casa em Paraibuna/SP
Vendo com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banhei-
ro, sala, cozinha, lavanderia e porão (garagem).
Casa com pequeno pomar e varanda com chur-
rasqueira. 600m². R$ 110 mil. Tratar com Tânia 
ou Eduardo, fones: 99567-1524 (Vivo)/2521-7381.

Apartamento
Vende-se próximo à estação do metrô Praça da 
Árvore, Rua Nogueira Martins. No 2º andar com 
50 m², 2 dormitórios, uma vaga de garagem, qua-
dra poliesportiva, piscina adulto e infantil, salão 
de festas e playground. R$ 350 mil. Tratar com 
Argenti, fone: 98305-8306 ou argenti@ig.com.br

Apartamentos: metrô Santa Cruz
Vista para o Parque do Ibirapuera. 68m², 2 dor-
mitórios, uma suíte, terraço gourmet e uma 
vaga. Outro com 95 m², 3 dormitórios, uma su-
íte, terraço gourmet e com 2 vagas. Hall social, 
piscina com raia, sauna seca, fi tness, salão de jo-
gos e brinquedoteca. Tratar com Argenti, fones: 
98305-8306  (Tim)/9601-65354 (Oi).

Vende-se Urgente
2 andares e loja no Jardim Penha. Ótimo local. 
Rua Nova Friburgo. 11m x 25m. Oportunidade 
única. Excelente local. Só 700mil. Tratar com Gil-
mar Silva, ITT/PCA/SM, fone: 3179-2000 ramal: 
34917/35101 ou 974234074 (Vivo) (WhatsApp). 

Marca Sapienza
Imenso prazer apresentar a grife de roupas cria-
da por mim: ASM1 Guina.  Contatos, fone: 94396-
0215 (WhatsApp). Acesse: www.usesapienza.
com.br. Instagram: @usesapienza/Facebook: use 
sapienza.

Apartamento Tatuapé
Vendo. A 300 m do Metrô Tatuapé. Lazer Com-
pleto e garagem coberta. R$ 300 mil. Tratar com 
Mirandola, fone: 99553-3472 (Vivo) (WhatsApp).

Reformas/obras
Instalação, manutenção e reformas. Residencial 
e predial. Garanta o conforto e segurança da sua 
família e do seu patrimônio. Tratar com Reinal-
do Gomes, ASMI, fone: 3179-2000, ramal: 34915.

Sobrado
Vendo na Vila Brasil. A cinco minutos do shop-
ping Itaquera. 2 suítes, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem. Aceita-se 
proposta. Tratar com Joel Reis de Castro, ASMI, 
BSS, esc. 5×2, manhã, fone: 2691-1085. 

Moto
Vendo Yamaha YS Fazer, 250 CC, preta, ano 
2010\11. R$ 7.500,00. Tratar com Joel Reis de 
Castro, ASMI, BSS, esc. 5×2, manhã, fone: 97592-
2850.

Som
Vendo duas caixas de 15”, Electrovoice TX 1152, 
passivas. Indicadas para bandas, DJs e igrejas. 
Acompanham cabos e capas. Seminovas. R$ 6 
mil o par. Tratar com Pedro, OTM2, Sacomã, esc. 
A, fone: 3179-2000, ramal: 205701/201492.

Vendo Apartamento/São Vicente
59 m², 2 dormitórios, uma vaga, salão de festas, 
playground. Ótima localização. Condomínio: R$ 
242. R$ 200 mil. Aceito fi nanciamento bancário. 
Tratar com Joselito Araújo, fone: (13) 99143-8128 
(Claro) (WhatsApp)/(13) 991717722 (Vivo)/(13) 
33123-8279 ou jujugi@ig.com.br.

Ford New Fiesta
Vende-se. Hatch, 2012, motor 1.6, 16V.  Completo. 
Preto, 7 airbags, roda aro 16 liga, banco em cou-
ro, farol de neblina, sensor de estacionamento, 
pneus novos, 82 mil km, 4 portas, câmbio manu-
al. Final da placa: 1. Flex. R$ 33.900,00. Tratar 
com Amanda, fone: 3371-7202.

Imóvel no Morumbi
Vendo com 3 dormitórios e uma suíte com closet, 
6 banheiros, cinco salas, garagem para 8 carros, 
piscina. Terreno: 8m X 40m. Quintal com cinco 
coqueiros e jardim. Precisa de reforma. R$ 1 mi-
lhão e 300 mil. Tratar com Fernando, corretor, 
fone:  98760-2775.

Crie Stamp
Personalizamos diversos produtos com o tema 
que você escolher. Fone: 94143-2553.

Materiais Valores
Adesivos 1.751,00

Bandeiras 1.220,00

Bilhetes do Sindicato 5.870,00

Bilhetes Expressos (cópias) 3.459,00

Busdoor 25.000,00

Caixa de Som 1.639,00

Carta Aberta à População 6.004,00

Coletes e Braçais 28.000,00

Editais (3) 5.899,00

Estacionamento 239,00

Faixas 1.160,00

Gasolina 489,00

Ilustrações 1.800,00

Informe Publicitário (Jornal Estação) 2.500,00

Informe Publicitário (J. Metronews) 12.000,00

Loc. Ônibus Setoriais e Assembleia 5.500,00

Locação de Veículos 305,00

Pesquisa 89.000,00

Publicações Facebook 5.000,00

Seminário 2.306,15

Táxi 316,20

Total 199.457,35

Arrecadação/Doação Metroviários 209.187,00
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Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Metroviários realizaram um ato na estação Sé e saíram em passeata 


