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A OMS (Organização 
Mundial de Saúde) 
anunciou a pandemia 

(disseminação mundial) do novo 
coronavírus. O alerta da OMS 
é para que os governos sejam 
rápidos em tomar medidas 
de contenção e prevenção do 
vírus. A situação é grave e afeta 
também a economia dos países. 

No Brasil, Bolsonaro, a 
princípio, deu declarações 
irresponsáveis de que a 
pandemia estava sendo 
“superdimensionada”. Agora, com 
seu secretário de Comunicação, 
Fábio Wajngarten, infectado, deu 
declarações mais cautelosas. 

As Centrais Sindicais 
emitiram uma nota cobrando do 
governo ações de proteção aos 
trabalhadores e às trabalhadoras 
contra o coronavírus, 
defendendo o fortalecimento da 
rede pública de saúde (SUS) e 
reivindicando que o Congresso 

suspenda tramitação de medidas 
que atacam direitos sociais e 
trabalhistas. 

O governo tem que tomar 
providências no sentido de 
garantir aos trabalhadores 
todos os seus direitos no 
caso de contaminação ou de 
necessidades de paralisação de 
empresas. Também tem que 
criar um Fundo Emergencial 
para desempregados, 
subempregados, pequenos 
comerciantes e uberizados. 

O Sindicato enviou à 
empresa pedido de que seja 
disponibilizado o protocolo 
de ações preventivas e 
procedimentos urgentes a 
serem tomados por conta 
do aumento de casos do 
coronavírus. O Metrô ainda 
não respondeu. O Sindicato 
reafirma que está à disposição 
para contribuir no combate à 
propagação no país. 

GOVERNO TEM QUE 
AGIR COM URGÊNCIA 
EM DEFESA DA SAÚDE

Falastrão e incompetente, Bolsonaro 
deu declarações de total descaso diante 
da gravidade da situação. Agora é 
urgente que o governo tome iniciativas 
de proteção aos trabalhadores e 
trabalhadoras

Pauta: PR, punições, combate ao coronavírus e início da Campanha Salarial 2020/21

CORONAVÍRUS

DIA NACIONAL DE LUTA 
TERÁ NOVA DATA

As Centrais Sindicais resolveram suspender a realização do Dia Na-
cional de Luta em Defesa dos Direitos e Democracia que estava marcado 
para 18/3 por conta do coronavírus. Uma nova data será agendada.

ASSEMBLEIA, 17/3 (TERÇA-FEIRA),
18H30, NO SINDICATO

PR, PERICULOSIDADE E 
MUDANÇA DE TURNO

Veja na página 4 informações  
sobre esses temas
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C4 Picasso
Vendo modelo GLXA, 2010/2011. Completo, 
automático, gasolina com IPVA 2020 pago. 
Tratar com Roberto Aguiar, fone 94674-5909.

Mel e derivados
Vendo mel puro e produtos apícolas em ge-
ral. Pólen, própolis, geleia real, etc. Tratar 
com José Costa em Jabaquara escala A e nos  
fones: 2964-9563/97370-5644 e 99397-5374.

Terreno em Tatuí/SP
Vende-se no bairro Residencial Astória (Rua 
Professor José Galvão Sobrinho, 9). Possui 
área de 300 m² com 12 m de frente e 25 m  de 
fundo. Totalmente plano, com edícula cons-
truída e ligação de água. Documentação (es-
critura e IPTU) regularizados. R$ 70 mil. Mais 
informações entrar em contato com Tânia ou 
Eduardo, fones: 2521-7381 ou 99567-1524.

Apartamento para temporada
De 43 m de área. Acomodação para no máxi-
mo 6 pessoas. Um dormitório, sacada, venti-
lador de teto, uma vaga de garagem, 2º andar 
com elevador. Próximo de tudo. Rua Oceâni-
ca Amabile, 749, Cidade Ocean, Praia Grande. 
Diária: R$ 150,00. Tratar com André Pitão, 
fone: 95230-6310 ou 98058-9869.

La Vida Berçário e Educação Infantil 
Escola com Shantala, ofurô, balé, aula de mú-
sica, informática, judô e proposta pedagógi-
ca totalmente inovadora. Tratar nos fones: 
2914-5507 e- 93066-0659. Praça das Corridas, 
26 - Moinho Velho, próximo ao Metrô Saco-
mã. E-mail: lavidaescola@gmail.com. Acesse: 
http://www.escolalavida.com

Oportunidade
Vende-se imóvel com 2 dormitórios, uma vaga, 
condomínio com 7 casas. Um quarteirão da 
praia. Aceita-se carro na entrada e financia-
mento do restante direto com o proprietário. 
R$ 100 mil de entrada. Vende-se apartamento 
na V. Guilhermina com 2 dormitórios e uma 
1 vaga na garagem . Aceita-se financiamento. 
Tratar com Gilmar Silva, fone: 97423-4074.

Serviços Contábeis
Taxistas, UBERs, autônomos, profissionais 
liberais e funcionários (Carne Leão e conta-
bilidade).  Abertura e Assessoria MEI.  Folha 
Empregada Doméstica.  Parcelamento (IPTU, 
imposto PF e PJ).  Regularização Prefeitura 
e Receita Federal e Outros Serviços.  Tratar 
com Wal, fone: 99278-6354.

Serviços de Limpeza
Sofá sujo? Nós temos a fórmula. Limpeza de 
sofá, higienização de veículos, impermeabi-
lização, cadeiras, limpeza de colchão, lim-
peza e hidratação em bancos de couro, con-
sulte-nos sem compromisso. Atendimento 
personalizado em domicílio. Acesse: www.
formulasofa.com.br. Contatos pelo e-mail: 
atendimento@formulasofa.com.br ou pelo 
fone: 9820-85379, com Alexandre ou Rogério.

Sobrado
Vendo no Jardim São Paulo. A 800 metros da 
estação do metrô Jardim São Paulo. Próximo 
ao parque da Juventude e Shopping Center 
Norte. Com 3 suítes, escritório, cozinha (to-
dos com armários embutidos). Sala, lavabo, 
dispensa, churrasqueira, edícula, garagem 
para 3 autos. Terreno 156 m². Área construí-
da 183 m². R$ 675 mil. Aceito financiamento 
(FGTS). Tratar com João, fone: 98332-7159.

Chevrolet “Spin Active”
Vende – se. Branca, automática, 1.8, 2016. Com-
pleta. Único dono. Em perfeito estado. Baixa 
quilometragem. R$ 42 mil (abaixo de tabela). 
Tratar com Mário Roberto, fone:  99784-0992.

Apartamento
Vendo em São Vicente, praia do Gonzaguinha 
de frente para o mar. 65 m², no 16º andar. 
Tratar com Xhu, pelos fones: 2781-9099 e 
96066-0674.

Casa de repouso
Casa de Repouso Sagrado Coração em Osasco. 
Vagas abertas para senhores e senhoras. Tra-
tar com Regina, fone: 3685-0728.

NG Seguros
Corretora de Seguros que atendia na sede do 
Sindicato continua atendendo os metroviá-
rios, familiares e amigos. Fazemos seguro e 
consórcio para autos, imóveis. Seguro viagens 
e financiamentos. Consulte-nos! Faça uma co-
tação. Atendemos na Regional da Porto Segu-
ro - Vila Maria, falar com a Neide ou Luciana,  
fones: 2093-6607 ou 99876-0888 (WhatsApp).

Vem aí

Classificados

Estão abertas as 
inscrições para mais 
uma edição dos 
campeonatos de 
futsal masculino 
e feminino do 
Sindicato. As inscrições 
podem ser feitas até dia 
20/3, pelo site da entidade. 
O início do 
campeonato será 
no dia 11/4.

O regulamento, a ficha de 
inscrição e todos os detalhes 
estão no site do Sindicato. 
Qualquer dúvida, procure 
um membro da Comissão 
Organizadora.

Participe! O e-mail da 
Secretaria de Esportes é 
esporte@metroviarios-sp.org.br

Editorial

Desmarcado por conta do 
coronavírus, o ato de 
15/3 foi convocado pelo 

próprio presidente da Repúbli-
ca. O tal ato pedia o fechamento 
do Congresso Nacional e tam-
bém do STF (Supremo Tribunal 
Federal). A ação de Bolsonaro 
provocou o repúdio de governa-
dores, parlamentares e entida-
des e personalidades democrá-
ticas, sindicais e populares. 

O presidente e seus filhos 
acumularam ao longo de suas 
carreiras políticas diversas 
manifestações de profunda ad-
miração pelo regime militar. 
Enquanto era apenas um depu-
tado de baixo clero, o capitão 
sempre negou ter havido golpe 
em 31 de março de 1964. Em ju-
nho de 2016, dois meses após de-
dicar seu voto no impeachment 
de Dilma ao torturador Brilhan-
te Ustra, Bolsonaro disse em en-

trevista à rádio Jovem Pan que 
“o erro da ditadura foi torturar 
e não matar”.  

Bolsonaro quer ditadura. E 
não só para esconder os casos 
de corrupção de seu governo 
e a relação de sua família com 
milicianos. O projeto do gover-
no federal é o de entrega total 
das riquezas do País, destrui-
ção dos direitos e de desmonte 
do Estado brasileiro e das polí-
ticas públicas. 

Tudo isso para garantir os 
interesses privados e lucros 
dos grandes empresários e de 
Donald Trump, presidente dos 
Estados Unidos, de quem Bolso-
naro é capacho. Na presidência 
há pouco mais de um ano, ele 
não apresenta um projeto de de-
senvolvimento para tirar o País 
da crise e criar empregos. E não 
parece estar interessado nisso. 

Diante dos ataques às liber-
dades democráticas e o agrava-
mento da crise econômica, as 
Centrais Sindicais e os movi-
mentos sociais haviam marca-
do para 18/3 um Dia Nacional 
de Luta. Diante da gravidade 
da situação do coronavírus, as 
Centrais resolveram suspender 
as manifestações convocadas 
para os grandes centros das 
principais capitais do País. Mas 
manter o apoio às paralisações 
convocadas para 18/3 em defesa 
dos serviços públicos, educação, 
direitos e democracia. 

Um novo Dia Nacional de 
Luta deverá ser marcado para 
que trabalhadores e trabalha-
dores saim às  ruas.

Sindicato dos  

Metroviários de SP

Contra a retirada de 
direitos e pela democracia!

Comissão Organizadora:
Pezão - 95176-5675
Ricardo “Che” - 99875-8251
Léo “Padre” - 99414-0686

Campeonatos de 
Futsal masculino e 

feminino do Sindicato

Linha 4 - Amarela

Sindicato participa 
de negociação da 
Campanha Salarial

O Sindicato está  participando 
das negociações da Cam-
panha Salarial dos traba-

lhadores da Linha 4 com os repre-
sentantes da CCR/ViaQuatro. Ao 
todo já ocorreram 6 reuniões. Na 
próxima semana acontecerão mais 
3 reuniões para discutir escalas, 
jornadas, acúmulo e desvio de fun-
ção e índices econômicos. Após 
isso a categoria vai decidir em as-
sembleia os rumos da Campanha. 

Ao longo das últimas semanas, 
os representantes do Sindicato fi-
zeram debates sobre a situação 
dos funcionários da L-4. Entre os 
assuntos, foram abordadas situ-
ações de assédio moral, promo-
ções, testes de avaliação física e 
concessão de estabilidade pré-
-aposentadoria etc.

Após muitas batalhas, a CCR 
reconheceu definitivamente o Sin-
dicato dos Metroviários como re-
presentante oficial da categoria, 
interrompendo os repasses feitos 
ao Sindecrep. Este é o resultado 
dos esforços para o fortalecimen-
to das lutas em defesa dos direitos 
para todos os metroviários de SP.

Foto: Paulo Iannone
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Paralisada, Linha 15 escancara 
problemas do monotrilho

A Linha 15 - Prata 
do monotrilho está 
paralisada desde 29/2 
após um estouro nos 
pneus. O Ministério 
Público de SP abriu 
inquérito para investigar 
o caso e as constantes 
falhas. Desde o projeto, 
feito no governo de 
José Serra (2006-10), 
o Sindicato denunciou 
que este modal não teria 
condições de atender à 
demanda da população 
naquela região.

O incidente que ocasionou a 
interrupção do monotrilho 
poderia ter causado graves 

consequências. Um pedaço da roda 
caiu na avenida Sapopemba e pode-
ria atingido alguma pessoa. Inicial-
mente o governo mentiu sobre o fe-
chamento da linha, afirmando que 
estava em testes. 

Segundo o promotor do MP Sil-
vio Antonio Marques, “As irregula-
ridades ocorrem desde 2016, quando 
um trem deixou a plataforma com 
todas as portas abertas, colocando 
em risco a vida dos passageiros”.

O Sindicato participou de ma-
nifestação, no dia 12/3, na estação 
Vila Prudente, e pede explicações e 
transparência do governo estadual 
sobre as condições de equipamen-
tos. Defendemos o transporte pú-
blico e estatal, mais contratações de 
funcionários e cabines de operado-
res de trem. É necessária segurança 
para usuários e funcionários.

Falta de funcionários: um 
problema crônico no metrô

O número reduzido de 
trabalhadores gera sobrecarga 
e adoecimento dos funcionários, 
e pode prejudicar a eficiência 
do serviço prestado para a 
população. A atuação dos 
metroviários é fundamental para 
que se tenha o transporte público 
de qualidade 

A realidade do metroviário está cada 
dia mais complexa, com aumento 
de estações e do número de passa-

geiros  no sistema. As demandas crescem 
e o governo não investe para o aumento 
do quadro. Muitas vezes estações funcio-
nam com poucos funcionários e acessos de 
grande movimentação ficam sem a quan-

tidade adequada de profissionais. 
As consequências são mais filas, 
maior possibilidade de falhas e 
demora no atendimento.

Apesar de todos os esforços e 
rendimento comprovado da ca-
tegoria que mantém o seviço de 
qualidade, a empresa distribuiu 
punições e fala-se em terceirizar 
funções exercidas com excelência 
pelo metroviário. 

Em todas as mobilizações re-
centes, o Sindicato tem defendido 
a contratação de mais funcioná-
rios por meio de concursos pú-
blicos. Essa medida contribuiria 
para a abertura de postos de tra-
balho e para condições seguras e 
de qualidade do metrô.

Não à terceirização 
das bilheterias!

Alguns representantes da GOP (Ge-
rência de Operações) têm veiculado 
que está prevista para abril a tercei-

rização das bilheterias de algumas estações 
das Linhas 1 e 3. Segundo eles, as estações 
são Barra Funda, República, Sé, Tietê, Jaba-
quara, São Joaquim e Santa Cruz. 

O Sindicato solicitou retorno do Me-
trô sobre o assunto no final de fevereiro. 
Terceirização é sinônimo de precarização 
do trabalho. O Sindicato reafirma sua po-
sição de que esse serviço deve ser feito 
pelos metroviários, treinados e prepara-
dos para exercer essa função. Esse ataque 
da empresa também será discutido na as-
sembleia de 17/3.

Foto: Paulo Iannone

Foto: Paulo Iannone

Arquivo/Sindicato

Manifestação em 12/3 na estação Vila Prudente
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Continua a luta pela PR!

A empresa pagou o valor de 
R$ 3.142,98, no dia 9/3, aca-
tando a proposta feita pelo 

TRT (Tribunal Regional do Tra-
balho). Uma nova audiência será 
realizada no Tribunal, em 23/3, 
para continuar a discussão sobre 
o pagamento do restante da PR. 

Antes disso, haverá negociação 
com a empresa no dia 16/3. 

Ainda não foram definidos 
os critérios de pagamento da PR 
nem sua data. É preciso manter 
a mobilização para conquistar-
mos uma PR razoável. Continua 
o uso do colete e adesivo!

Negociação com a empresa em 16/3 e audiência no TRT em 23/3

O TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho) acatou o pedido 

de adiamento da audiência do 
dia 16 e a remarcou para 23/3. 
Com isso, foram reagendadas as 
perícias de Periculosidade, que 
serão feitas por perito indicado 
pelo Sindicato. 

A reunião com a empresa 
para discutir a transferência 

arbitrária da noite para o 
dia também foi reagendada. 
Os companheiros sofreram 
retaliação da empresa devido 
ao processo de Periculosidade 
sobre todos os vencimentos. 

Confira as novas datas:

è 16/3, das 9 às 10h, reunião 
com a empresa sobre a 
transferência da noite para o dia

è 16/3, 13h30, Perícias na 
Pintura PIT e na Oficina de 
Escada Rolante

è 17/3, 13h, Perícia na Pintura 
PAT

è 17/3, 15h, Perícia no CCO

Continua o uso de colete 
e adesivo! Vamos fortalecer a 
mobilização

Perícias serão realizadas em 16 e 17/3 

Datas de pagamento
O STF (Supremo Tribunal Federal) 
decidiu que o Metrô deve retornar 
às datas de pagamento e vale para 
30 e 15 de cada mês. No entanto, a 
empresa não se conformou com a 
derrota e continua com recursos 
protelatórios. Esperamos que o Me-
trô respeite os trabalhadores e acei-
te a decisão da Justiça. Os recursos 
não podem mudar a decisão. 

Acordo da Jornada
O Metrô mantém o descumprimento 
de parte do Acordo. No final de 2019, 
o Sindicato se reuniu com a empresa 
para apresentar os problemas. Espe-
ramos resposta e a solução para os 
questionamentos. 

Banjo, cavaco e violão
O professor Beto Casemiro dá aulas 
de violão, cavaquinho, banjo, ban-
dolim e teoria musical no Sindicato. 
Mais informações: 95363-2294. 

Escola de Futsal
Continuam abertas as inscrições 
para a escola de futsal que está atu-
ando no Sindicato. Meninos e meni-
nas a partir de 5 anos podem parti-
cipar das aulas. A escola funciona 
nas terças e quintas, das 18h às 21h. 
Os professores são especializados e 
a primeira aula é gratuita. Informa-
ções pelos telefones (11) 95368-7953, 
(11) 99845-2192 e (11) 99945-8644. 
Instagram: @marealfutsal. Face-
book: /marealfutsal. 

App do Sindicato
Baixe o app do Sindicato através das 
lojas virtuais Play Store e Windows 
Store ou pelo endereço ‘aplicativo.
metroviarios-sp.org’. Fique por den-
tro de tudo o que acontece na enti-
dade, tenha acesso a notícias, acor-
dos coletivos, estatuto, publicações, 
plantões jurídicos entre outros. 

Serviços on-line 
É possível se sindicalizar, fazer re-
servas da Colônia, consulta ao FGTS 
e muito mais através do endereço ‘ht-
tps://sindicato.metroviarios-sp.org.
br/’. Para isso basta acessar o link e 
fazer login na Área do associado. 

Muitos problemas na Segurança 

Confira as atividades  
nas áreas

O OPS está acumulando 
vários problemas, sem que 

tenhamos qualquer perspectiva 
de solução. Infelizmente, o chefe 
do OPS parece estar alheio 
a todas essas dificuldades. 
Continuam as agressões aos 
ASMs e OTMs, as burlas e o 
grave problema social dos 
ambulantes no sistema. 

Além disso, o OPS virou 
um departamento autoritário e 
assediador. Não dialoga com os 
Agentes de Segurança e aplica 
punições absurdas. Na L2, o SO1 
puniu os ASMs sem motivo e 
colocou o CCS com as câmeras para 
fiscalizar intervalo de descanso. 

Há quase dois anos no cargo, 

o chefe do OPS não cumpriu vários 
compromissos e não entregou 
equipamentos como o rádio 
tranceptor e câmeras individuais. 

Os trabalhadores pedem 
para a direção do Metrô, DO 
e GOP buscarem soluções 
emergenciais para todos os 
problemas.

Começou, no dia 10/3, a série 
de atividades da Secretaria de 
Mulheres do Sindicato nas áreas. 
Elas exibem vídeo e realizam roda 
de conversa. O objetivo é discutir 
as iniciativas para combater o 
machismo, o assédio sexual e moral 
e todo tipo de opressão. Além de 
fortalecer a luta das metroviárias. 

Veja as próximas datas:

è 17/3, 10h, no Pátio Jabaquara 
(Auditório) e 15h, no Tráfego 
Linha 1 (JAT)

è 18/3, 10h, no Pátio Itaquera 
(Auditório) e 15h, Tráfego 
Linha 3 (ITT)

è 19/3, 10h, na Administração – 
Edifício Metrô 1 (Auditório) e 
15h, no Tráfego Linha 2 (ANT)

è 24/3, 10h, Tráfego Linha 1 (JAT)

è 25/3, 10h, Tráfego Linha 2 (ANT)

è 26/3, 10h, Tráfego Linha 3 
(ITT) e 23h, Tráfegos noite 
(Na sala dos Operadores de 
Trem das Linhas 1, 2 e 3)

Fotos: Paulo Iannone

Mês da Mulher


