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Os escândalos no Metrô são 
tema de Audiência Pública

O PSDB de Alckmin não sai do noticiário. O 
governador foi citado na Operação Lava Jato em 
caso de corrupção em obra. Recentemente, a Justiça 
de SP aceitou denúncia contra executivos da Alstom 
e CAF, acusados de participação no cartel na CPTM 
durante o governo Serra. É esse partido que quer cortar 
direitos e privatizar o metrô. É preciso resistir!

Envolvido em escândalos
Alckmin quer cortar 
direitos e privatizar

Uma anotação apreendida pela 
Operação Lava Jato cita um pagamento 
de R$ 3,4 milhões a alguém apelidado 
“santo” em obra realizada em São Pau-
lo em 2002, durante o governo Alckmin 
(PSDB). O manuscrito tem o título “Mogi-
-Dutra”, em referência à obra de duplica-
ção da rodovia. A anotação indica que as 
empreiteiras que participaram da lici-
tação da obra formaram cartel e depois 
dividiram os valores. E o “santo” ganhou 
uma propina. 

O PSDB também está envolvido no 

cartel de trens que operava na CPTM du-
rante o governo Serra (2009). Sete execu-
tivos da Alstom e CAF foram denuncia-
dos. Também teve bastante repercussão 
o “escândalo da merenda”, com envolvi-
mento de políticos do PSDB. 

Por tudo isso, a Audiência Pública 
que será realizada em 6/4 é parte da 
nossa Campanha Salarial. É preciso 
denunciar Alckmin e seus aliados, en-
volvidos em corrupção, que querem 
prejudicar os trabalhadores com cortes 
e privatização.

 AudiênciaPública, dia 6/4, às 
18h, na Assembleia Legislativa 
(auditório Teotônio Vilela). 

Iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa 
do Metrô Público, Estatal, de Qualidade e 
com Tarifa Social. 

Além do Cartel dos Trens e do escândalo da 
merenda, a Audiência também denunciará 
o calote que Alckmin deu no metrô, os trens 
canibalizados, os trens parados na Linha 
5-Lilás, o fi asco do CBTC e as fi las para 
recarga do Bilhete Único. Participe!

direitos e privatizar
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Fique por dentro

Cotidiano

O “santo” ficou com a propina!

Opinião

Ameaças   

Cultura

Estúdio musical para todos

Não é só o governo federal 
que está envolvido no escândalo 
da Operação Lava Jato. O gover-
no Alckmin (PSDB) também está 
sendo investigado pela Polícia 
Federal. Os metroviários torcem 
para que, finalmente, os políticos 
do PSDB paulista sejam julgados 
e punidos por seus crimes de cor-
rupção. 

Vamos aos fatos. Uma ano-
tação apreendida na 23ª fase da 
Operação Lava Jato cita um paga-
mento de R$ 3,4 milhões a alguém 
chamado de “santo” por executi-
vos da empreiteira Odebrecht em 
obra realizada em São Paulo em 
2002, durante o primeiro manda-
to do governador Geraldo Alckmin 
(PSDB). 

O manuscrito cita “acomoda-
ções de mercado” e pagamento 
de 5% para o “santo”. A página de 
anotações tem o título Mogi-Dutra 
(referência à obra de duplica-

ção da estrada). Abaixo, é citado 
o valor da obra - 68,730,00 (95% 
do preço DER) - e o registro dos 
“custos com o santo”, que eram de 
3,436,500 reais. A dúvida é se o 
“santo” é Geraldo Alckmin ou José 
Serra, ambos do PSDB. 

Os “santos” do PSDB (esses 
e outros) também estão envolvi-

dos no Propinoduto Tucano, no 
escândalo da merenda e em ou-
tras falcatruas. Mas, depois de 
sucessivos governos do PSDB 
desde 1995, nenhum político foi 
julgado e condenado. Será que a 
Lava Jato vai iniciar esse proces-
so? Torcemos muito para que isso 
aconteça.

Neste último 
dia 30/03, li um 
artigo interes-
santíssimo no 
Blog do Saka-
moto: “Conheça 
55 ameaças aos 
seus direitos 
em tramitação 

no Congresso Nacional”. Nele o 
articulista apresenta um trabalho 
do Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (DIAP) 
onde estão listadas propostas com 
enorme poder de prejudicar a to-
dos trabalhadores. Considero esse 
artigo leitura obrigatória para que 
se entenda o tamanho da ofensiva 
que sofremos nesse momento. Veja 
alguns exemplos:

PLC 30 - Regulamentação da 
terceirização sem limite 
permitindo a precarização 
das relações de trabalho - se-
ria possível contratar inclusi-
ve operadores de trem tercei-
rizados;

PL 1463 - Estabelecimento do 
Código de Trabalho – se 

aprovado substitui toda a CLT, 
permitirá, por exemplo, jor-
nadas de até 12 horas diárias 
para “execução de serviços 
inadiáveis”;

PDC 1408 - Susta a NR 12 sobre 
Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos 
– sem comentários;

PL 5019 - Redução da jornada 
com redução de salários - 
Permite a redução da jornada 
de trabalho da empresa que 
tiver uma queda de 20% ou 
mais em seu faturamento;

PLS 555 - Privatização de to-
das as empresas públicas 
– transforma todas empresas 
públicas em sociedades anôni-
mas e obriga a negociação das 
ações na bolsa;

PEC 43 - Estabelecimento de in-
dependência do Banco Cen-
tral – Pois veja que no ano 
passado 45% do gasto federal 
foi pra pagar juros, que são 
definidos pelo Banco Central. 
Um Banco Central indepen-

dente serviria apenas para 
aumentar ainda mais esses 
juros, conforme a vontade 
dos bancos e fundos de inves-
timentos. Para financiar uma 
despesa ainda maior com ju-
ros seria necessário cortar ou-
tras despesas do governo, tais 
como aposentadorias e outros 
benefícios da Previdência.

Vamos lembrar que enfrentamos 
outras ameaças mais próximas: 
temos pela frente uma luta desi-
gual com o governo do estado para 
barrar a privatização das Linhas 
5 e 17. 

Ainda mais imediata temos 
a nossa Campanha Salarial, com 
a empresa dizendo que não tem 
dinheiro para as nossas reivindi-
cações e ao mesmo tempo sendo 
credora do governo do estado em 
mais de 436 milhões (66 das gra-
tuidades e 370 de remuneração da 
Linha 4).

Não faltam motivos para nos 
preocupar e nos unir…

João Antonio Petrauskas é 
diretor de base do Sindicato

O Sindicato disponibiliza para os seus 
associados um estúdio acústico para en-
saios e gravações em nossa sede. Para 
promover melhorias no espaço,  a Secreta-
ria de Esportes, Lazer e Cultura vai realizar 
uma reunião para discutir ações, aprova-
ção de regulamento e compra de equipa-
mentos, entre outros.

Convidamos todos os interessados a 
comparecerem no dia 13/4, às 18h30, no 
Sindicato. Assim poderemos organizar 
mais um espaço de cultura e recreação 
para toda a categoria.

Uniforme

A empresa divulgou que o traba-
lhador pode ir para casa unifor-
mizado. Anteriormente, o Metrô 
obrigava seus funcionários a bater 
o cartão e depois tirar o uniforme, 
o que era uma afronta à legislação 
trabalhista. 

Cheque supermercado  

O Metrô mudou a empresa do che-
que supermercado sem comunicar 
a categoria. O Sindicato questionou 
a mudança e a empresa respon-
deu que a nova empresa, a Trivale 
(ValeCard) possui a mesma rede 
de atendimento que a anterior (Ti-
cket). O Sindicato vai confirmar a 
informação. 

Posse das Cipas

No dia 31/3 tomaram posse as Cipas 
Edifícios, Obras e Linha 16-Prata. 
Contramos com a participação dos 
companheiros eleitos na luta por 
melhores condições de trabalho.

Intrajornada

No dia 19/4 será realizada uma au-
diência com o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e o Metrô para 
discutir a intrajornada. Antes, dis-
so, em 5/4, haverá uma reunião en-
tre o Sindicato e o Metrô. A empresa 
não pode alterar as escalas antes da 
realização da audiência. 

Manutenção

O pessoal da manutenção está re-
clamando há meses da falta de uni-
formes. Quando o Metrô vai resol-
ver esse problema?

Patrimonial

Os Técnicos da Segurança Patri-
monial lutam para recuperar a sua 
denominação que foi retirada com 
as mudanças do Plano de Carreira 
e passaram a ser chamados de As-
sistentes Administrativos (ADMs). 
Essa luta é de todos os funcionários 
administrativos. 

Troca

A OTM1 Noelma trabalha em Ana 
Rosa e aceita troca para Itaquera. 
Ela é da escala J. O telefone é 98188-
1705.
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O eixo principal deve ser a luta por 
mais direitos e contra a privatização do 
metrô. O governo Alckmin está aniquilan-
do as condições de trabalho da categoria 
para entregar o transporte para a inicia-
tiva privada. Não podemos permitir mais 
ataques como os já feitos neste início de 
ano (mudança nas datas de pagamento, 
parcelamento e metas na PR, suspensão de 
férias entre outros).

Além disso, o Seminário vai promover 
uma mesa para debater a atual situação do 
país. Diante de uma grave crise econômica 
e política, o Sindicato quer aprovar uma li-
nha política que contemple a categoria e os 
seus interesses. A presença de todos é fun-
damental!

No próximo sábado 
(9/4), a partir das 9h, 
toda categoria vai ter a 
oportunidade de participar 
do Seminário da Campanha 
Salarial de 2016, que 
vai definir a pauta 
complementar e plano de 
lutas deste ano

Falta de funcionários é descaso do governo Alckmin

Participe do Seminário da 
Campanha Salarial, dia 9/4

Diante dos diversos pro-
blemas cotidianos no metrô, a 
falta de quadro aflige tanto a 
população quanto aos traba-
lhadores. Cerca de 9 mil fun-
cionários, número reduzido 
se comparado historicamen-
te, têm condições precárias 
e estão vulneráveis a agres-
sões, assédios e jornadas ex-
tenuantes.

Na véspera do feriado de 
sexta-feira da Paixão, oito ho-
mens armados renderam um 
OTM 1 na estação Dom Pedro 
II e roubaram uma máquina 
de recarga de autoatendimen-
to do Bilhete Único. Isso mos-

tra como falta de segurança é 
uma realidade e pode atingir 
a todos. Segundo dados do site 
Fiquem Sabendo, o número 
de agressoões a metroviários 
cresceu 69% no último ano.

A população conhece os 
prejuízos pois é obrigada a 
enfrentar um transporte que 
faltam funcionários para o de-
vido atendimento como na se-
gurança (casos de assédio con-
tra mulheres se multiplicam), 
acompanhamento de pessoas 
com necessidades especiais e 
longas filas, o que tem prejudi-
cado principalmente na recar-
ga do Bilhete Único, feita por 

empresas pouco preocupadas 
com a população. Queremos 
que este serviço seja executa-
do pela categoria metroviária.

O governo de Geraldo Al-
ckmin (PSDB) é responsável 
pela precarização e não con-
tratação de mais funcioná-
rios. Em 2015 aprovou um 
decreto que impede a admis-
são de novos trabalhadores. 
Consideramos um verdadeiro 
ataque e descaso com funcio-
nários e usuários. Exigimos 
mais contratações, por um 
quadro que atenda bem o 
usuário e com condições de 
trabalho decentes.

O Sindicato entrou com 
um pedido de liminar contra 
a mudança das datas de pa-
gamentos. Em seu despacho, 
a juíza afirmou que não con-
cederia a liminar “porque 
não houve demissão imoti-
vada”. O Sindicato já entrou 
com embargos para esclare-
cer o processo, já que o des-
pacho não tem relação com a 
petição. 

Com relação ao pagamen-
to da PR em duas vezes, o Sin-
dicato entrará com um pro-
cesso para questionar uma 
meta (SAP), que não depende 
dos metroviários, e a nova 
fórmula que beneficia o alto 
escalão da empresa.

Foi realizada recentemen-
te uma reunião com a empre-
sa para tratar da PR 2016, que 
será paga em 2017. O Metrô 

não oficializou sua posição 
mas insinuou que algumas 
novas metas serão ainda pio-
res do que as que já existem. 

O Sindicato vai jogar peso 
na Campanha Salarial contra 
essa posição da empresa em 
piorar ainda mais as metas. 
Somos totalmente contrários 
às metas e em nossa pauta 
sempre exigimos o pagamen-
to da PR de forma igualitária.  

Direitos

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Assembleia vai eleger delegadas 
para Encontro Nacional
Durante a ocasião do Seminário, ocorrerá também uma 
assembleia da categoria para eleger as delegadas e 
delegados que participarão do 5º Encontro Nacional de 
Mulheres e da Plenária Nacional dos Metroferroviários.

Vamos lutar pela 
manutenção de direitos!

Ato na estação 
Sé contra a 
privatização

Datas de pagamentos: Sindicato entrou com embargos
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Uma das provas que mostra 
que o governo estadual quer acabar 
com o metrô público e estatal são os 
diversos casos de corrupção que en-
volvem as gestões tucanas. Recente-
mente a Justiça de São Paulo aceitou 
as denúncias de formação de cartel 
por empresas que agora são rés no 
processo do Trensalão e do Propi-
noduto Tucano. Os contratos che-
gam a valores de até R$ 1,8 bilhão 
somente nos trens da CPTM.

A soma é alta mas a conta não 
para por aí. No último período  o 
governo deu um calote de R$ 66 
milhões das gratuidades ao Metrô, 

além de ter retirado R$ 256 milhões, 
em 2014, para o acerto de contas do 
governo. O sistema CBTC apresen-
tou diversas falhas na Linha 2 (úni-
co local onde pode ser implantada) 
e gerou um gasto de R$ 700 milhões, 
que são desperdiçados já que a uti-
lização é impossível na maior parte 
do sistema. 

O Tribunal de Contas do Esta-
do convocou a direção do Metrô 
para prestar depoimento sobre as 
denúncias da imprensa sobre 11 
trens parados que estavam sendo 
canibalizados no PIT e EPB. Exis-
tem 26 novas composições com-

pradas em 2013, por R$ 615 mi-
lhões, estão paradas, algumas na 
Linha 5 e alguns ainda estão no 
pátio da CAF. 

Estes são os resultados da po-
lítica de sucateamento do metrô 
por Alckmin, que pretende priva-
tizar o transporte entregando-o 
para as mãos de empresas sem o 
comprometimento com o patrimô-
nio público e a população. Vamos 
continuar realizando denúncias 
e mobilizando todos os esforços 
para barrar estes ataques e impe-
dir que o governo do estado acabe 
com o metrô!

Corrupção, sucateamento e privatização: 
Retratos dos governos tucanos no metrô
Nos mais de 20 anos em que 
o PSDB está no comando 
do governo do estado de 
SP, a política para o Metrô 
é parte fundamental do 
projeto de desmonte do 
serviço público, realizado 
através de empresa 
estatal. Expansão lenta, 
denúncias de desvios e 
corrupção, ataques aos 
direitos dos trabalhadores 
e sucateamento viraram 
marca registrada das 
últimas gestões

Abril de 2016

Juntos somos fortes! 
Filie-se ao Sindicato

Sindicalização

Classifi cados

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Vendo computador novo CCE
Com munitor led de 14 polegadas, teclado, mou-
se, caixas de som, webcam. Acompanha mesa e 
cadeira. R$ 500,00. Contato: 96562-6408.

Apartamento em Itaquá
Vendo ou alugo. 53 m² com 2 quartos, sala, co-
zinha, WC, área de serviço, 1 vaga de garagem. 
Condomínio fechado, no 3º andar, torres com 4 
andares, sem elevador. Água é independente. 
Churrasqueira, salão de festas, portaria 24h. Óti-
ma localização. Contato: 96562-6408.

Vende-se CBR 600 RR
Ano 2011/modelo 2012, vermelha e branca com 
apenas 3200 km. R$ 40 mil. Tratar com Ademar 
Veiga, fone: 3179-2000, ramal: 36201 ou 36211.

Compro seu carro
Cansou de perder dinheiro vendendo seu carro 
na concessionária? Eu compro seu carro por um 
valor justo! Sou metroviário e vamos fazer um 
bom negócio, pode ter certeza! Me chama no 
WhatsApp ou me liga, fone: 99749-2052, Fernan-
do. Agilidade na avaliação e pagamento à vista.

Grife Sapienza do ASM1 Guina
Imenso prazer apresentar a grife de roupas cria-
da por mim: “A maxima sabedoria é a bondade”. 
Contatos (WhatsApp): 94396-0215. Acesse: www.
usesapienza.com.br / instagram: @usesapienza/ 
Facebook: www.facebook.com/usesapienza.

Higienização e Impermeabilização
Sofá sujo? Nós temos a fórmula! A família e o 
conforto em primeiro lugar! Limpeza, higieniza-
ção e impermeabilização. Atendimento em do-
micílio. Tratar com Alexandre, fone: 98208-5379 
ou atendimento@formulasofa.com.br. Acesse: 
www.formulasofa.com.br

Aluga-se Apartamento
Em frente ao Pátio JAB, av. Francisco de Paula 
Quintanilha Ribeiro, 280. 76 m² com 3 dormitó-
rios, sendo 1 suite, sala, cozinha planejada com 
geladeira e fogão, repleto de armários, piso por-
celanato novo da sala e quartos, pintura nova , 2 
vagas na garagem. Ótimo estado de conservação. 
Aluguel: R$ 1.900,00, cond. R$ 557,00 e IPTU R$ 
66,35. Tratar celular (11)98106-5415.

Assessoria Esportiva
Especializada em corrida de rua e treinamento 
funcional. Atendemos no Museu do Ipiranga, 
de segunda a sexta, a partir das 18h. Tratar com 
Paulo César, fone: 98943-3948 ou independencia-
museu@gmail.com. Obs: temos atletas do Me-
trus/Metrô-SP

Jiu- Jitsu
Equipe Black Lotus. Acesse: www.ctblacklotus.
com.br. Rua João Lopes, 368 - Vila Mariana (pró-
ximo à estação do metrô Santos Imigrantes). 
Fone: 2589-1349/98260-3460. Desconto especial 
para metroviários.

Diarista
Colega Metroviário, está cansado de trabalhar 
fora e dentro de casa? Se a resposta for sim, pos-
so indicar uma ótima diarista para você. Tratar 
com Felipe Gilvan, OTM 1, Sumaré, esc. L, fone: 
96232-8331 ou ramal:  24901/300971.

Vende-se Sobrado no Tucuruvi
Casa sobreposta. Entradas independentes, na 
parte inferior com 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. Na parte superior 
com vaga de garagem, quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço. Rua tranquila e muito 
próxima da av. Guapira. Ótimo para morar ou 
alugar. R$ 415 mil. Aceito fi nanciamento. Tratar 
com Vera, fone: 97625-4007.

RBY Assessoria Empresarial
Faça o seu IRPF conosco! Confi ra as regras. 
Acesse: https://emailmarketing.locaweb.com.br/
accoun…/…/messages/21… TSM III Restabeleci-
mento, base IMG, 6x1x3x4. Tratar:  3179-2000, 
ramal: 25552.

BMW 650CS
Vendo em ótimo estado. Ano 2002, 33 mil Km, ba-
gageiro GIVA, manual e NF. IPVA e licenciamento 
ok. R$ 18 mil. Tratar com Abenones, OTM3, JAB, 
“B”, fone: 99602-1163 ou ramal: 16700.

Alugo chácara
Venha se divertir, relaxar e descansar em meio 
à natureza. Chácara com piscina, churrasqueira, 
forno e fogão a lenha, bilhar, pebolim, tv. Conta-
to com Severino em Brás ou pelos fones: 2584-
2100/98080-7133. Fotos no facebook: Chácara 
recanto das andorinhas – santa isabel.

Carreto
Faço carretos para grande São Paulo, Litoral etc. 
OTM 2, Belém, escala A. Tratar fone:  97225-5639 
ou ramal: 35712.

Cuide da sua pele!
Cuide da sua pele. Agende uma sessão gratuita. 
Tratar no fone: 99596-2449.

APP do Sindicato

Atualização do aplicativo 
vai agilizar comunicação

Você pode ter todas as in-
formações, serviços e no-
tícias do Sindicato em qual-
quer smartphone. Através 
do app é possível fazer e 

atualizar dados de sindicalização, aces-
sar os materiais, obter informações em 
tempo real e falar com os Departamentos 
do Sindicato.
Se ainda não tem, baixe o aplicativo que 
está disponível no Play Store ou através 
de nosso site, que acompanha um passo 
a passo de como fazer. O app está sendo 
atualizado e contará com ferramentas 
novas e maior agilidade. Instale e acom-
panhe todos os acontecimentos.

21 de Março

“Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial”

Trata se de uma luta interna-
cional em que a data foi estabeleci-
da em memória aos negros assassi-
nados pela polícia sul-africana em 
21 de março de 1960, em Shaper-
ville, nos arredores de Johannes-
burg na África do Sul.

Durante uma manifestação 
pacífi ca com mais de 20 mil pes-
soas que marchavam contra as 
leis do apartheid, a polícia atirou 
na multidão matando 69 negros 
pelas costas, ferindo mais de 180. 
Trata se de uma das grandes tragé-
dias deliberadas, que marca as lu-
tas contra a discriminação racial. 

Tragédias e massacres como estes 
ainda acontecem, como o assassi-
nato de trabalhadores mineiros 
em Marikana na África do Sul, du-
rante uma greve em 2012. Muitos 
confl itos étnicos raciais surgem 
em lutas de resistência contra as 
dominações e a exploração, os 
principais alvos são negros e ne-
gras, mas ocorrem mundo afora, 
contra os sírios, contra os palesti-
nos que são mortos pelo interesse 
em arrancar- lhes as terras, assim 
como o genocídio contra o índio 
brasileiro.

Em tempos de crise econômi-

ca do capitalismo, acirram-se as 
opressões, as discriminações e os 
ataques aos direitos ao povo pobre 
e trabalhador. É necessário o for-
talecimento da luta contra aque-
les que oprimem servindo-se de 
ideologias racistas, sionistas, ma-
chistas, xenófobas e homofóbicas, 
jogando uns contra os outros, ten-
tando naturalizar a desigualdade 
e as condições indignas, ou seja: 
apartheids modernos em que deli-
mitam os espaços através das con-
dições fi nanceiras, no nosso país 
isto ocorre sob o mito da democra-
cia racial.

Estamos num momento crítico 
em que a empresa quer retirar di-
reitos e conquistas dos trabalhado-
res. Por isso é muito importante ser 
sindicalizado: com a categoria uni-
da para enfrentar os ataques, pode-
remos garantir um futuro melhor 
para todos.

Para fortalecer o Sindicato nes-
ta Campanha Salarial, precisamos 
nos organizar. Este ano também te-
remos a eleição sindical em setem-
bro e para votar é necessário estar 
sindicalizado há, pelo menos, 3 me-
ses. Junte-se ao Sindicato e construa 
uma história de lutas!

Sindicalize-se!
Você pode ter todas as in-
formações, serviços e no-
tícias do Sindicato em qual-
quer smartphone. Através 
do app é possível fazer e 

Usuários sofrem com enormes fi las, consequência da terceirização


