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A  paralisação que es-
tava marcada para 
5/12 foi adiada, já 

que as Centrais desmarca-
ram a Greve Nacional por-
que não foi agendada a vo-
tação da reforma. Porém a 
categoria continuará mo-
bilizada para barrar qual-

quer ataque a nossa aposen-
tadoria.

O governo Temer não 
desistiu da reforma, que é 
rejeitada por 85% dos bra-
sileiros. Pior: pretende colo-
car a proposta para votação 
na próxima semana.  Não 
podemos permitir que um 

governo golpista, que não 
tem apoio popular, acabe 
com o nosso futuro.

Reunidos em assem-
bleia, aprovamos a manu-
tenção do Estado de Greve 
e defl agramos assembleia 
permanente. Vamos parar 
por 24 horas na véspera da 

votação da reforma. Tam-
bém vamos procurar os sin-
dicatos, principalmente os 
do setor de transporte, para 
organizar a greve e apontar 
para as Centrais Sindicais 
que deve ser chamada uma 
forte greve nacional na vés-
pera da votação da reforma. 

A  assembleia de 4/12 
aprovou a manutenção 
do Estado de Greve, 
a decretação de 
assembleia 
permanente e, se o 
governo colocar 
a reforma da 
Previdência 
para votação, 
a paralisação 
das 
atividades no 
dia anterior 
a esta votação 

Em defesa da 
aposentadoria!

Estado de GREVE e 
ASSEMBLEIA permanente!

aposentadoria!
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Balanços (2017) e Perspectivas (2018)
Em 2017 a clas-
se trabalha-
dora realizou 
duas grandes 
greves nacio-
nais em 15/
março e 28/
abril. Houve 
também gran-
des dias de 

luta: 8/março, 31/março, 24/maio 
(ato em Brasília) e o carnaval mais 
politizado da história que exigia o 
Fora Temer e Fora os Corruptos! 
No segundo semestre assistimos 
a grandes lutas e greves que bar-
raram os ataques, mesmo após a 
reforma trabalhista aprovada, de 
metalúrgicos, trabalhadores dos 
correios, professores etc.

Demos demonstração da for-
ça da nossa classe e a capacidade 
de derrotar nossos inimigos, tanto 
que a Greve Geral do dia 28 enfra-
queceu o governo e fez ele recuar 
da votação da reforma da Previ-
dência no primeiro semestre.

Uma parte do movimento sin-
dical atrasou a convocação de dias 
unificados de luta com o argumen-
to que a classe estava derrotada 
e que existia uma onda conser-
vadora. Está claro que quem não 
quer lutar são as cúpulas que têm 
rabo preso tanto com o projeto do 
PT (CUT/CTB etc) e com Temer/

PSDB (Força, UGT etc). Traíram 
a Greve Geral do dia 30/junho e 
abriram caminho para o Congres-
so corrupto aprovar a reforma 
trabalhista. Agora tentam fazer o 
mesmo desmarcando a Greve Na-
cional do dia 5, ajudando Temer a 
retirar nossas aposentadorias.

Parte dessas direções traido-
ras criaram as frentes Brasil Po-
pular e Povo sem Medo que têm 
como projeto central as eleições. 
O plano deles é fazer corpo mole, 
deixar Temer aplicar as reformas 
e se apresentar de forma cínica 
nas eleições de 2018. O próprio 
Lula disse em recente entrevista 
que caso seja eleito não irá cance-
lar as reformas aprovadas.

Na diretoria há uma maioria 
que tem acordo com esse proje-
to: CTB/CUT (Chapa 2) e Chega de 
Sufoco (Chapa 3). Na prática não 
têm como prioridade a defesa dos 
nossos direitos, não jogam peso 
na luta, não enfrentam a direção 
do Metrô, alguns já dão a priva-
tização da L5 e L15 como certas 
e justificam “que os metroviários 
não querem lutar”. Essa moleza 
de parte da diretoria não anima a 
categoria!

Com forte participação da ca-
tegoria na vida política do Sindica-
to podemos virar o jogo. Em 20/ja-
neiro haverá um Seminário sobre 

a reforma trabalhista e os impac-
tos no nosso Acordo Coletivo e en-
tre os dias 29/janeiro e 2/fevereiro 
acontecerá a eleição para o nosso 
congresso (instância máxima dos 
metroviários).

Nós, do PSTU, que construí-
mos a CSP-Conlutas na categoria 
através do Alternativa, mesmo 
com profundas diferenças, somos 
reconhecidos por defender a uni-
dade de todos para lutar em defesa 
dos nossos direitos. Fomos os pri-
meiros a propor que as Centrais 
convocassem unitariamente uma 
Greve Geral, mesmo quando mui-
tos diziam que isso era impossível.

O nosso Sindicato deve ser um 
instrumento de luta em defesa dos 
metroviários e dos interesses ge-
rais da classe trabalhadora. Seto-
res que romperam com as direções 
traidoras hoje constroem uma 
nova ferramenta, a CSP-Conlutas. 
Convidamos a categoria para co-
nosco construir esse projeto de 
independência de classe, sem rabo 
preso com governos e patrões!

Desejamos ainda a todas e 
todos Boas Festas! E um 2018 
de muitas lutas e conquistas! 

Antonio Carlos (Carlão do 
CCV) é membro do Conselho 

Fiscal do Sindicato

 

 

Celebração dos 36 anos do Sindicato!
Festa do Sindicato

Na noite de 10/11 aconteceu a festa em comemoração aos 36 anos do Sindicato 
dos Metroviários. O evento ocorreu no espaço Golden House e contou a animação 
da banda Nautilus. Veja algumas das fotos.

Previsão orçamentária
A assembleia realizada em 28/11 apro-
vou a previsão orçamentária do Sindi-
cato para 2018.

Escala base
O Sindicato enviou carta solicitando 
reunião com o Metrô para a definição 
de critérios para as movimentações do 
pessoal na escala base. Atualmente não 
há objetividade no processo de mudan-
ça, sendo feito a partir de deliberação 
da chefia que avalia cada caso de for-
ma distinta. 

Fim das horas extras
Há cerca de três semanas a empresa 
cortou o pagamento de horas extras 
para os companheiros AS’s da escala 
base. Estamos cobrando uma posição 
e pedimos uma reunião com o Metrô 
para que forneça explicações. A empre-
sa ainda não respondeu à solicitação.

Movimentação na Linha 5  
O SG da Linha 5 informou que os fun-
cionários OTM1 serão transferidos 
para estações nas Linhas 1 e 3. Os tra-
balhadores rejeitam a mudança. O Sin-
dicato está cobrando a suspensão des-
sas movimentações.

Troca 
O OTM1 Augusto Maia quer troca de 
estação e escala. Ele está em BFU – tar-
de e eventualmente cobrindo férias na 
4x1x4x3. Quer trecho Leste, de PDS a 
ITQ, ou na Linha 2, de Klabin até Vila 
Prudente, nas seguintes escalas: sema-
nal tarde, semanal manhã ou 4x1x4x3 
manhã. Contatos: 97689-9687, 2673-
4514 ou na estação BFU. 

Aplicativo e Facebook 
Baixe o aplicativo do Sindicato através 
das lojas virtuais Play Store e Windo-
ws Store ou pelo endereço ‘aplicativo.
metroviarios-sp.org’. Assim você pode 
ficar por dentro de tudo o que aconte-
ce na entidade, ter acesso a notícias, 
acordos coletivos, estatuto, publica-
ções, plantões jurídicos, entre outros 
benefícios. Acesse, curta e siga a pági-
na do Sindicato no facebook.com/Me-
troviariosSP/. Por meio dela nos comu-
nicamos com mais de 80 mil usuários, 
realizando denúncias e divulgação de 
atividades. 

Dança de Salão
Continuam as aulas no Sindicato. Às se-
gundas, das 15h30 às 16h30.  Às terças, 
das 9h30 às 11h, das 16h às 17h30 e das 
17h30 às 19h. Informações pelo telefo-
ne 97137-7142 (com Nilson). 
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A nova lei trabalhista entrou em vigor em 11/11.  
Tocada às pressas pelo governo, e na calada noi-
te pela Câmara, a fi m de satisfazer os interesses 

dos empresários, a reforma tem gerado dúvidas e con-
testações.

Vários juízes têm decidido contrariamente à Lei 
13.467. Em São Paulo, na 41ª Vara, o juiz Elizio Perez man-
dou os Hospitais Bandeirantes e Leforte recontratarem 
mais de 100 empregados demitidos. Perez embasou sua 
decisão na Constituição Federal, que protege os trabalha-
dores de decisões arbitrárias. 

As inconsistências da reforma trabalhista têm es-
timulado vários tipos de abusos pelos empregadores. 
No Metrô, por exemplo, chefi as de algumas áreas, se 
achando acima de tudo e de todos, estão tentando fazer 
negociações e imposições de forma unilateral. A cate-
goria não pode aceitar que nosso Acordo Coletivo seja 
prejudicado. Toda e qualquer mudança tem de passar 
pela discussão coletiva, com a participação do Sindicato 
e dos metroviários. 

Seminário
Dada a complexidade do assunto e as muitas dúvidas 

que está provocando, o Sindicato realizará, em 20/1/18, o 
Seminário “Impactos da Reforma Trabalhista na Vida do 
Metroviário”. Informaremos nas próximas publicações 
mais detalhes sobre o Seminário. 

Nova lei gera contestações. Sindicato realizará, em janeiro, o
 Seminário “Impactos da Reforma Trabalhista na Vida do Metroviário”

Acordo da jornada
Grande conquista da categoria!

Além de garantir a intrajornada, 
conseguimos a hora extra programada 
noturna nos tráfegos das Linhas 1 e 3, 
as jornadas noturnas da Manutenção 
com no máximo 7 horas, escala 4x2x4 
da Operação e 6x1x3x4 no Restabele-
cimento, entre outras conquistas. 

É importante lembrar que o acor-
do foi fechado numa conjuntura des-
favorável aos trabalhadores. A refor-
ma trabalhista, infelizmente aprova-

da, trouxe vários retrocessos como a 
ampliação da jornada, trabalho inter-
mitente e a “prevalência do acordado 
sobre o legislado”. No entanto, com a 
luta da categoria, temos agora consoli-
dadas várias jornadas e escalas que há 
anos estávamos buscando.  

O Metrô não pode mudar unila-
teralmente as escalas e jornadas que 
foram acordadas e, fi nalmente, ofi cia-
lizadas. 

Os impactos da 
reforma trabalhista

Manifestantes em frente ao espelho d’água do Congresso em protesto contra a reforma trabalhista

Assinado em 11/11 e com validade por dois anos, o 
Acordo da jornada ofi cializa a meia hora remunerada de 
refeição e outras grandes conquistas dos metroviários

No dia 16 de novembro aconteceu a posse da 
Cipa. Já no dia 18/11 foi assinado o Acordo Coletivo, 
pelos coordenadores gerais do Sindicato e repre-
sentantes da empresa, que regulamenta a Cipa no 
Metrô. 

Curso para novos cipistas
Entre os dias 12 e 14 de dezembro ocorrerá a 

primeira etapa do curso da Cipa no Sindicato, das 
9h às 17h, no Auditório 1. A segunda etapa aconte-
cerá nos dias 16, 17 e 18 de janeiro.

O acordo está disponível no site do Sindicato 
(www.metroviarios.org.br).

CIPA
Renovado o acordo
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Apartamento
Vendo com 2 domitórios, sala, cozinha, banheiro. Armá-
rios nos quartos e na cozinha. 9° andar com uma vaga 
demarcada de garagem. Endereço: rua Heitor Peixoto, 
n°.725, bloco B, na Vila Monumento. R$ 357mil. Tratar 
com Gilberto, fones: 2769-1683 / 9968-14850    

Consórcio Cartas Contempladas
Vende-se cartas contempladas de imóvel e carro. Con-
sórcios Rodobens e Porto Seguro. Entre em contato com 
Aleandra, fone:  98904-1486 (WhatsApp).

Cuidadora de Idosos
Atualmente realiza esta função com mãe de metroviá-
rio. Ficará disponível a partir de Dezembro/2017 para 
atuar, preferencialmente, no extremo da Zona leste. 
Experiência desde Janeiro/2014. Recentemente realizou 
curso de cuidadores, com carga de 24 horas. Possui as 
melhores recomendações de todos familiares na qual 
trabalha, sendo que sua saída somente está ocorrendo 
por necessidade interna da família. Contato com José 
Henckel, fones: 98337-0414/3464-9015.

Citroën 
Vendo modelo C3, 1.5, Tendance, 8v, flex, 4p. Com  ma-
nual, direção elétrica, kit vidros e travas nas quatro por-
tas. Rádio/CD/AUX/Bluetooth (viva voz), banco ajustável, 
roda esportiva, computador de bordo e teto Zenite. Feitas 
quatro revisões na concessionária. 51 mil km. Carro eco-
nômico, baixo custo na contratação de seguros. Ótimo 
desempenho. Abaixo da tabela FIPE. Tratar com Geo Ar-
ruda,  97533-3513. 

Tacos/Assoalhos
Lixamento, aplicaçao de bona e sinteko. Deixe seu piso 
como novo! Falar com Alessandro, ASM1, / TIS/ 4x2x4 E, 
fones: 3179-2000, ramal: 205820/ 214250 ou  98791-5045. 

Discos de vinil
Vendo. Diversos gêneros: música africana, clássica, funk-
-soul-disco, jazz, MPB, pop-rock, músicas internacionais 
entre outros. Tratar com Martins Filho, estação TAT, ra-
mal: 3501/3561 ou fones: 3361-2032/ 98124-0272 (whatsA-
pp). E-mail: mabor@outlook.com.br

Casa
Vendo casa recém reformada no bairro Cidade Líder. Fá-
cil acesso as estações metrô Corinthians Itaquera e Artur 
Alvim. Com 3 dormitórios sendo 1 suite, sala, cozinha e 
banheiro. Garagem para 2 carros. Nos fundos tem lavan-
deria coberta e 1 banheiro. Portaria automática. Docu-
mentos OK. R$ 400 mil. Localizada próximo a ponto de 
ônibus, comércio, bancos, cartório, shopping Aricanduva 
e estádio do Corinthians. Vizinhança tranquila. Tratar 
com Matias Matos, fone: 98105-0742.

NG Seguros
Corretora de Seguros que atendia na sede do Sindicato 
continua atendendo os metroviários, familiares e amigos 
na regional da Porto Seguro - R. Itaúna, 1.132. Vila Ma-
ria – Fones: 2093-6607/2289-2968 com Neide / Luciana – 
99876-0888 (Whatsapp).

Mel e derivados
Vendo mel puro, mel em favos, mel em saches, própolis, 
pólen, geleia real e produtos apícolas em geral. Tratar 
com José Costa em VGO, escala A, ramal 15800 ou pelos 
fones: 2964-9563/97370-5644/ 99397-5374/(15) 3373-7580.

Manutenção Domiciliar 
Montagem de móveis. Instalação de cortinas. Limpeza 
de caixa d´água. Pintura. Elétrica & hidráulica. Dede-
tização. Procure a 7 Manuteção Domiciliar. Tratar com 
Marcos, fones: 94703-6213.

Limpeza de Estofados
A Inova Clean é uma empresa especializada em limpe-
za, higienização e impermeabilização de sofás, cadeiras, 
estofados de carros, colchões e poltronas. Condições di-
ferenciadas para os metroviários. Contato fones: 2337-
3940/98099-9764 (WhatsApp)/98358-4354 (WhatsApp) ou 
contato@inovacleansp.com

Materiais gráficos
Faça cartões de visita, folhetos e convites com qualidade 
de gráfica. Realizo criação e impressão com preço justo. 
Saiba mais em: facebook.com/biafumagallidesigner ou 
fone: 98764-3103 (WhatsApp).

Catalisadores Novos
Vendo todo tipo de catalisadores novos. Um ano de ga-
rantia. Entrego em toda São Paulo. É só ligar passar o 
ano, o modelo e o motor do carro que eu entrego. Tratar 
com José Francisco Rosa, fone:  3384-3484 / 97281-2443 
(WhatsApp).

Portões e reformas em geral
Portões, grades, escadas e reformas gerais. Material 
100% galvanizado. Produtos com garantia. Forma de pa-
gamento: dinheiro, cartão, cheque. No pagamento a vista 
o metroviário paga após a instalação do portão. Tratar 
com Barbosa, fone: 94713-7979 ou barsa.jcb@gmail.com

Apartamento na praia
Alugo pacote de Natal e Ano Novo: dez dias podendo es-
tender se quiser. Preço a combinar. Também alugo para 
finais de semana e férias. Apartamento na Vila Guilher-
mina, a 100 metros da prai. Acomodações para até 6 pes-
soas.  Tratar com Gilmar Messias, fone: 97990-9609.

Móveis e marcenaria em geral
Domimóveis. Fazemos projetos exclusivos, móveis sob 
medida, cozinha, suítes, dormitórios, escritórios entre 
outros projetos. R. Antonio Luis de Godoi, 13, Itaquera, 
fones 2555-7480/98474-0483.

Biscuit
Peças moldadas, lembrancinha, topo de bolo e locação 
de decoração para festa infantil. Desconto de 10% para 
metroviários e amigos. Faça um orçamento sem compro-
misso. Tratar com Ivone, fones: 5612-7321 / 97600-0944 
(Claro) ou ivonebiscuit@ig.com.br. Acesse: www.elo7.
com.br/Ivone Biscuit. 

Fotos e Filmagens
Fotos e filmagens em casamento, aniversários e eventos 
em geral. Escrevendo história através da luz. Preços es-
peciais para metroviários. Entrar em contado com Natali 
Sampaio, fone: 95999-3444 ou nathalismota@hotmail.
com/ @nathsampaiofoto/ Face: nathsampaiofoto.

MAPA DA QUANTIDADE DE DELEGADOS(AS) POR ÁREA

Classificados

Violência coloca em risco  
a vida dos metroviários

Confira o mapa eleitoral

ÁREA Total
Quantidade 

mínima 
Mulheres

CCO 6 2

CIDADE II 4 2

QUITANDA (GEORG LORB) 1 0

ED. CONDE PRATES 4 2

GERÊNCIAS DE OBRAS 2 0

L1 15 4

TRÁFEGO L1 10 3

L2 10 3

TRÁFEGO L2 5 2

L3 16 5

TRÁFEGO L3 10 3

L5 – Est/Seg/Traf 8 2

CPR/Man. L5 7 0

VPN L1 2 0

VPN L2 2 0

BASE MAN L1 not 2 0

BASE MAN L2 not 2 0

ÁREA Total
Quantidade 

mínima 
Mulheres

BASE MAN L1 dia + MRS 3 0

BASE MAN L2 dia + MRS 3 0

VPL/PIT/EPB+ Man Linha not 8 0

EPB/Man Linha dia + MRS 4 0

METRÔ I 4 2

PAT diurno 19 3

PAT noturno (MENOS VPN) 1 0

PIT diurno 12 2

PIT noturno (MENOS VPL) 1 0

SEG. L1 e L3 17 4

SEG. L2 4 1

MONOTRILHO 2 1

POT 2 0

PTI 2 0

L4 1 0

VLT-Santos 1 0

APOSENTADOS 5 0

TOTAL 195 41

12º Congresso

Entre os dias 1º e 4 de março de 2018 será realizado o 12º Congresso dos 
Metroviários. A Comissão Organizadora é formada pelos companheiros Godoy, César 
Amaral, Bala, Celso Borba e Marília. O prazo de apresentação das teses será de 2/1 a 

2/2/18.  A inscrição de delegados ocorrerá de 15/1 a 22/1/18. A eleição acontecerá de  
29/1 a 2/2/18. Veja abaixo o mapa eleitoral:

Recentemente, em Itaquera, um 
Agente de Segurança foi agredido 
por um grupo de vendedores am-
bulantes. Já na Linha 5 um AS foi 
atacado pelas costas em seu local de 
trabalho. Casos de ameaças e tenta-
tivas de agressão a companheiros 
OTMs I e Operadores de Trem são 
frequentes, conforme relatam os 
trabalhadores.

Em meio a tudo isso, a empresa 
recusa-se a dialogar com a catego-
ria. Diz que os trabalhadores estão 
“nervosos” e propõe cromoterapia. 
Colorindo as estações afirma que o 
jogo de cores acalmará os funcio-
nários. Na verdade, a violência e a 
insegurança é que deixam os me-
troviários “nervosos”.

O Sindicato vem denunciando 
a insegurança do sistema, princi-
palmente pela falta de quadro, e co-

Funcionários de diversas áreas já sofreram com a violência vinda de usuários, 
ambulantes e pedintes. O Sindicato vem denunciando com veemência os ataques 

e os riscos enfrentados diariamente e exige uma solução

Cromoterapia não é a saída!

bra uma posição da empresa, que 
nega-se reunir para discussão de 
medidas. A saída fundamental é a 

contratação de mais funcionários 
via concurso público e melhores 
condições de trabalho para todos.

Reivindicação antiga: ato na estação Sé em 2005

Foto: Herculano Falcão/Sindicato


