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Com o slogan “Nenhum 
Direito a Menos! Avan-
çar nas Conquistas! 

Contra a Terceirização e a 
Privatização”, nossa Campa-
nha Salarial está começan-
do. Para agilizar as negocia-
ções, o Sindicato propôs à 
empresa reuniões nos dias 
3, 5, 10, 12, 17 e 19/4. Estamos 
aguardando o retorno. 

 

 Reajuste salarial de 3,42% 
(Dieese) e produtividade de 
19,1% (média dos últimos anos 
relação usuários/funcionários)

 VA de R$ 650,32 (Fundação 
Procon)

 VR: reajuste de 19,1% 

 Volta do pagamento nos dias 
15 e 30

 Antecipação do 13º salário em 
janeiro

 Plano de Carreira Unifi cado da 
GOP e GMT

 Reintegração, já!

 Basta de violência e agressões – 
Mais contratações!

 Basta de demissões! Não à 
Avaliação de Desempenho

 Equiparação Salarial, já! 
Pagamentos dos steps e 
movimentações atrasados!

 PR igualitária

 Mais investimentos no Metrus

 Manutenção do Adicional de 
Periculosidade

 Risco de Vida de 30%

A importância da CSB!
Para fortalecermos a Campanha, o Sindica-

to vai incentivar a formação ou reativação (de-
pende da realidade de cada área) da Comissão 
Sindical de Base (CSB). Ela é importante para 
manter a categoria informada sobre cada pas-
so da Campanha e convocar os metroviários 
para todas as atividades (atos, assembleias, 
distribuição de coletes, adesivos…). Todo este 
esforço é para conseguirmos o melhor Acordo 
possível!

Conselho Consultivo: reuniões em 26/3

A pauta foi protocolada no dia 19/3. A assembleia de 15/3 deliberou pelo início imediato da 
Campanha Salarial. Aprovou também o pedido de reconhecimento da data-base com garantia 

de todas as cláusulas do atual Acordo Coletivo até a assinatura do novo Acordo

Avançar nas conquistas! 
Nenhum direito a menos! 

Pauta foi entregue!

Veja os principais 
itens da pauta:

O Conselho Consultivo irá reunir-se às 10h30 e 18h do dia 26/3, no 
Sindicato. Pauta: discutir a estratégia da Campanha Salarial, iniciativas 
para impulsionar as CSBs e eleger a Comissão de Negociação. A reunião 
é aberta a todos os metroviários. Participe!
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Homenagem 

Companheira e companheiros, 
presentes! 

Linha 5: Os estragos da privatização e da 
terceirização

Classifi cados

Apartamento
Vendo com 3 dormitórios, sala, cozinha e 2 banheiros. Ar-
mários embutidos nos quartos e na cozinha, no 9° andar, 
garagem coberta com vaga demarcada, quadra de futebol, 
play glound, piscina, salão de festa e churrasqueira. Ende-
reço: rua Arnaldo Cintra, n°.416, bloco 3, na Vila Moreira, 
Tatuapé. R$ 340 mil. Tratar com Alisson Roberto, fone: 
96606-1011 (WhatsApp).

Serviços e Instalações
Instalação e manutenção de rede elétri-
ca. Instalação de lustres, ventiladores etc.
Tratar com Reinaldo Gomes, fone: 95638-0071.

Apartamento
Vendo de 48 m² com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e 
lavanderia. Uma vaga rotativa na garagem. Portaria 24 ho-
ras. Rua Coração Brasileira, 80, apto.13, Bloco I, Conjunto 
Residencial José de Bonifácio, Fascinação I. Água inclusa 
no condomínio. R$ 155 mil. Tratar com Paulo ou Marcela, 
fones: 98989-8091 ou 99400-1457.

Imóvel
Alugo próximo do metrô Arthur Alvim, travessa da Avenida 
Águia de Haia. Quarto, sala, cozinha, lavanderia, dois WC e 
uma vaga na garagem. Valor: R$ 650,00. Tratar com Elias 
Ismael, fone: 3179-2000.

Casa/Itanhaém
Vendo na Praia dos Sonhos com 400 metros quadrados. 
Aceito troca por outro imóvel em São Paulo. Preço abaixo 
do mercado. Contato com Silva Gomes, BAS, esc. A, fones: 
2279-5468 (res.)/ 96099-2301 (WhatsApp).

Imposto de Renda
Chegou a hora de enfrentar o Leão. Para seu total conforto 
e comodidade, especialista na área, confecciona e acom-
panha o processamento de sua declaração até o resultado 
fi nal. Não deixe para última hora. Atendimento persona-
lizado e à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. 
Taxa de serviço: R$ 100, (cobrada somente na entrega da 
declaração). Tratar com Robert. Fone: 98114-6720 (Whatsa-
pp) ou email: robertwkerr@hotmailcom

Apartamento na Penha
Vendo com 3 dormitórios, todos com armários e piso por-
celanato. Ótima segurança. Condomínio Ville de France, na 
Rua Crubixa, 236 (ônibus na porta para metrô Vila Matilde). 
Aceito auto ou imóvel até R$ 250 mil. Valor: R$ 360 mil. Do-
cumentação em dia. Tratar com José Francisco Rosa, fone: 
3384-3484. 

Honda Fit
Vendo completo com mais banco de couro e som original. 
Tem débito em aberto de R$10.400 e IPVA 2018. Todas as 
revisões e troca de peças foram feitas em autorizada. Tratar 
com Romildo, OTM1/OPE/STA/esc B, fone: 5519-8100 Ramal: 
54911.

Casas/Pirajuí
Vendo a 340 km de SP. Casas com um quarto, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem. Mais ou menos com 100 m². Pre-
ços a partir de R$ 120 mil. Vendo também uma chácara com 
998 m². Dentro da cidade de Pirajuí. R$ 500 mil. Aceita-se 
proposta. Falar com Irani, fone: 95124-9757.

Apartamento
Vendo com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro. Com 
armários nos quartos e na cozinha. No 9° andar e com 
uma vaga desmarcada na garagem. Na rua Heitor Peixoto, 
n°.725, bloco B, Vila Monumento. R$ 357 mil. Tratar com 
Gilberto, fones: 2769-1683 / 9968-14850.

Oportunidade
Vendo apartamento novo! Condomínio Ritmo na Agrimen-
sor Sugayaia. Saída para Jacu Pêssego, Marginal e Rodoa-
nel. 46 metros quadrados, dois dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia e uma vaga na garagem. Portaria 24 
horas. Já com escritura. R$ 240 mil. Falar com Manoel: (11) 
97416-5320 (WhatsApp).

Ofi cina Mecanica
Vendo completa. Estilo de Centro automotivo com clientela 
de 17 anos no mesmo local. Ofi cina Mecanica com 250m² 
de mezanino, 2 elevadores, alinhamento, scanners, to-
das as ferramentas de limpeza de bico, aparelho Napro, 
analisador de gases e injeção eletrônica. Estoque de esca-
pamentos de R$ 10mil. Motivo: troca de cidade devido a 
emprego de esposa. Valor: R$ 150 mil. Falar com Claudia, 
fone: 99213-5159.

Estacionamento e lava rápido 
Brilhante. Vagas para mensalistas. Período de 8 horas R$ 
10,00. Rua Euclides Pacheco, 1561- Tatuapé, São Paulo. 
Fone: 97581-5790. Aberto também aos domingos. Vagas 
para mensalistas. 

Política de sucateamento 
facilita a privatização

Desde 30/1/2017 o engenhei-
ro Milton Gioia Júnior é 
o responsável pela Dire-

toria de Operações do Metrô. E, 
desde então, ele tem atacado sis-
tematicamente a categoria. 

Não há como melhorar a 
Operação sem a contratação de 

funcionários, com demissões e 
deterioração das condições de 

trabalho. Todos os desmandos 
que estão ocorrendo na GOP são 
frutos de orientações da DO, que 
são implementadas pelas chefi as 
intermediárias, todas indicadas 
e conduzidas pela DO.

O Metrô trata seus funcioná-
rios como números e não pessoas. 
A empresa quer retirar a pericu-
losidade, acabar com o 042/043, 
implantar escala fi xa, rompendo 
unilateralmente o acordo históri-
co com a categoria. O tratamento 
dado aos companheiros da Linha 
5-Lilás é vergonhoso.

A verdade é que desde a Par-
ceria Público-Privada (PPP) da 
Linha 4-Amarela, o dinheiro do 
Metrô é drenado para linha pri-
vada. E que o resultado fi nal dos 
planos da DO será o sucateamen-
to total do metrô público para 
justifi car a privatização.  

Denúncia

Lamentamos profundamente as mortes recentes de quatro 
metroviários. Faleceram nos últimos dias a companheira Jéssica 
Sipriana (ASM) e os companheiros Geraldo (GRI), Daniel Camara 
(OT da Linha 3-Vermelha) e Geraldo (instrutor do Senai). 

Para homenagear esses metroviários, foi realizado um minuto 
de silêncio na assembleia de 15/3. 
Nossos sentimentos aos familiares e amigos. 

A Diretoria de Operações 
(DO) ataca direitos e 
precariza as condições 
de trabalho dos 
metroviários em nome 
do corte de gastos. As 
gerências ligadas à 
Diretoria de Operações 
são as mais afetadas pelo 
sucateamento, que pode 
levar à privatização

A entrega do patrimônio pú-
blico praticada pelos governo 
estadual, de Alckmin, e federal, o 
golpista Temer, tem resultado na 
piora das condições de trabalho, 
assédio e demissões no Metrô.

OTM-1
Com a terceirização das bilhe-

terias, a empresa passou a impor 
transferências compulsórias aos 
funcionários sem ao menos infor-
mar com antecedência e sem a 
mínima estrutura (como armários 
para armazenar seus pertences), 
assédio moral e perdas dos adi-
cionais de risco de vida e quebra 
de caixa. Também foi retirado o pa-
gamento dos adicionais de risco de 
vida e quebra de caixa. Essa situa-
ção está insustentável e deixando 
vários trabalhadores doentes.

OTM 2- Tráfego

Com o aumento da linha, os 

Operadores de Trem estão sub-
metidos a maiores cargas de tra-
balho e com a extensão da jorna-
da. Em vários casos fi cam sem 
horário de descanso e refeição. 
O OPC já foi notifi cado porém ain-
da não tomou providências. O OTs 
vão realizar, a partir de quinta-fei-
ra (22/3) as escalas e intervalos 
normalmente.

Manutenção e Segurança
O Metrô está realizando trocas 

(horários, estações, escalas) sem 
consulta e sem transparência.  

Diante de todos os ataques 
aos metroviários da L5, o Sin-
dicato enviou uma carta para 
a GOP para tratarmos todas as 
irregularidades e que o Metrô 
respeite os acordos estabeleci-
dos! Nossa luta é para reverter 
a privatização e garantir que os 
metroviários da L5 sejam res-
peitados e que toda e qualquer 
mudança de linha deve ocorrer 
com prévio acordo, garantindo 
escalas, turnos e postos de tra-
balho que afetem menos a roti-
na dos metroviários. 
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Alckmin quer doar Linha 15 
pronta para empresários
Com uma coleção de atrasos e falhas, a previsão de custos da Linha 15-Prata, o 

Monotrilho, chega  a 7,2 bilhões de reais. Alckmin quer privatizar como fez com as 
Linhas 5 e 17, privilegiando empresários e prejudicando os trabalhadores e a população

O governador Ge-
raldo Alckmin 
anunciou no dia 

15/3 a abertura do edital 
para a privatização da Li-
nha 15-Prata, localizada 
na zona lesta da capital. 
Após a privatização, com 
diversas irregularidades, 
das Linhas 5 e 17 do me-
trô, Alckmin pretende 
conceder a Linha 15 à 
inciativa privada pratica-
mente pronta. 

Anunciada há 10 
anos, o governo preten-
de entregar 5 novas esta-
ções do monotrilho nes-
te mês. Pré-candidato à 
presidência da Repúbli-

ca, Alckmin quer agradar 
empresários e conquis-
tar votos em outubro. O 
PSDB é conhecido pela 
entrega de estações de 
metrô em ano eleitoral: 
77% foram concluídas 
nessas datas.

Contra o descaso do 
governo e a perda do pa-
trimônio público, o Sindi-
cato encaminhou o edital 
para advogado especiali-
zado neste segmento a 
fi m de que se realizem 
todas as ações possíveis 
no sentido de reverter 
mais esse ataque de Al-
ckmin e dos governos do 
PSDB em São Paulo.

Todo apoio à luta dos  professores! 
Não à reforma da Previdência de Dória 

Transformar o luto em luta

Os trabalhadores da 
rede pública municipal estão 
realizando uma forte luta 
contra a tentativa do governo 
Doria de aprovar o Projeto 
de Lei 621/16, que aumenta a 
contribuição dos servidores. 

Em greve desde 8/3, os 
servidores protestam contra 
o PL, apresentado na gestão 
municipal anterior, em 
andamento agora na Câmara 
Municipal. No dia 14/3 uma 
manifestação que ocorria 
no plenário da Câmara foi 

duramente reprimida pela 
Guarda Civil Metropolitana 
e Polícia Militar. Uma 
professora teve o nariz 
quebrado e várias pessoas 
fi caram feridas.

Manifestamos 
solidariedade aos 
trabalhadores em greve 
pelos direitos e contra 
a privatização da 
Previdência. Nenhum 
direito a menos!

Marielle presente!

Na noite de 14 de março um 
crime bárbaro abalou o Brasil 
e o mundo. Após participar de 
uma atividade sobre mulheres 
no centro do Rio de Janeiro,  a 
vereadora pelo PSOL Marielle 
Franco foi assassinada durante 
um atentado com 9 tiros. O seu 
motorista Anderson Gomes tam-
bém morreu e uma assessora fi -
cou ferida. 

Marielle era conhecida pela 
incansável luta popular e em de-
fesa dos direitos humanos e pela 
dignidade das mulheres, negros 
e dos mais pobres. Era respon-
sável pelo relatório da interven-
ção federal no RJ, pela Câmara 
Municipal. Os indícios apontam 
para uma possível execução. A 
munição usada era de origem da 
Polícia Federal e foi encontrada 

na chacina de Osasco, em 2015.
Uma onda de soladariedade 

se espalhou, com a realização de 
diversos atos e manifestações em 
memória de Marielle. Cobramos 
que os órgãos do Estado e auto-
ridades federais investiguem 
e julguem os responsáveis por 
esse crime. Marielle será sempre 
lembrada pela luta e resistência 
que travou durante anos.

Foto: Paulo Iannone/Sindicato
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CotidianoCaso Emtel

A assembleia de 15/3 rea-
fi rmou que os acordos indivi-
duais propostos pela empresa 
são ilegais. Nosso Acordo Co-
letivo não prevê banco de ho-
ras. Todas as horas extras de-
vem ser pagas. Portanto, não 
assine acordo individual. 

O Metrô insiste na im-
plantação da escala 4x1x4x3 
noturna. Mais uma vez, a di-
retoria do Sindicato orienta 
os metroviários a não respon-
derem pesquisas nem aceita-
rem escalas que não constem 
no Acordo Coletivo. 

A empresa Emtel mo-
veu um processo 
em que só a parte 

que se encontra em fase 
de execução tem o valor 
de 183 milhões de reais. 
Esses recursos poderão 
ser bloqueados a qual-
quer momento da conta 
do Metrus, já que o CNPJ 
que se encontra no pro-
cesso é o do Instituto, 
como informamos no Pla-
taforma anterior.

Os conselheiros elei-
tos têm feito várias co-
branças no sentido de 
que o Metrô e governo 
do Estado assumam a sua 
responsabilidade nesse 
processo. O Sindicato, na 
última reunião com o pre-

sidente, protocolou carta 
exigindo o compromisso 
da empresa em fazer esta 
cobrança.

Exigimos que o Metrô 
responda a correspondên-
cia enviada pelo Sindicato 
e se posicione publica-
mente sobre esta questão. 
Inclusive de forma que 
este posicionamento sirva 
para que o Metrus tenha 
argumento para utilizar 
em um possível processo.
Não aceitaremos que os 
recursos do fundo de pen-
são dos metroviários se-
jam ceifados por conta de 
ações equivocadas da 
direção do Metrô em 
conjunto com o go-
verno do Estado.

Metrus: o risco continua

Não assine acordo individual

Os recursos dos participantes 
do Metrus ainda correm risco 
de sofrer um grande desfalque, 
devido a erros cometidos pelo 
Metrô e o governo do Estado na 
década de 1990

Encontro de Mulheres 
acontecerá em abril

O 10º Encontro de Mulhe-
res Metroviárias será realiza-
do nos dias 7 e 8 de abril, na 
Colônia de Férias do Sindicato 
em Caraguá. A abertura vai 
acontecer no dia 6/4, sexta-
-feira, às 18h30, no Sindicato. 
O evento vai debater e delibe-
rar sobre as principais ques-
tões que envolvem as compa-
nheiras.

A luta das mulheres por 
mais direitos e melhores con-

dições se amplia a cada ano. 
Ainda assim as trabalhadoras 
continuam sendo vítimas de 
assédio, realizam, muitas ve-
zes, dupla ou tripla jornada de 
trabalho e recebem salários 
30% menores que homens.  

Haverá ônibus saindo do 
Sindicato após a abertura, no 
dia 6/4. O local contará com 
creche e estrutura para aten-
der a todas. É necessário le-
var roupas de cama e banho.

042/043

Contribuição
A assembleia de 15/3 aprovou des-
conto de 1% do valor da PR dos me-
troviários para pagamento da PR dos 
funcionários do Sindicato, demitidos 
e diretores liberados. 

Setorial em PSE
Os OTM1 deram início a uma forte 
luta contra a privatização e tercei-
rização das bilheteria do metrô e os 
demais ataques que decorrem destes 
processos. Na tarde de 15/3 foi feita 
setorial, na estação Sé, para a orga-
nização contra os ataques da empre-
sa realizada com as transferências 
compulsórias, não pagamento de 
adicional de risco de vida e quebra de 
caixa. Os trabalhadores vão realizar 
abaixo-assinado, reunião com diretor 
do Metrô, setoriais e avaliar a possibi-
lidade de paralisação das bilheterias 
em protesto.

OTM4
Os OTM4 estão mobilizados na defe-
sa de seus direitos e manifestaram na 
assembleia de 15/3 sua unidade com 
a luta da categoria. O manifesto dos 
OTM4 pode ser lido na íntegra no site 
do Sindicato.

Reivindicações
A Pauta de Reivindicações completa 
da Campanha Salarial está dispo-
nibilizada no site do Sindicato.  

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

Dança de Salão 
Continuam as aulas no Sindicato. Às 
segundas, das 15h30 às 16h30. Às 
terças, das 9h30 às 11h, das 16h às 
17h30 e das 17h30 às 19h. Informa-
ções pelo pelo telefone 97137-7142 
(com Nilson). 

App do Sindicato 
Baixe o app do Sindicato através 
das lojas virtuais Play Store e Win-
dows Store ou pelo endereço ‘apli-
cativo.metroviarios-sp.org’. Fique 
por dentro de tudo o que acontece 
na entidade, tenha acesso a notí-
cias, acordos coletivos, estatuto, 
publicações, plantões jurídicos en-
tre outros. 

Site e Redes Sociais 
Curta e siga nossas redes sociais 
facebook, instagram e twitter. No 
‘facebook.com/MetroviariosSP/’ 
nos comunicamos com mais de 160 
mil usuários, realizando denún-
cias e divulgação de atividades. 
Acesse nosso site: www.metrovia-
rios.org.br

Dias 7 e 8 de abril, na Colônia de Férias do Sindicato em Caraguá.


