
| 1Sindicato dos Metroviários de São Paulo | PLATAFORMAOutubro de 2018

2 de Outubro de 2018/MetroviariosSP Filiado àwww.metroviarios.org.br/Metroviarios_SP  664Nº

 

Metroviários estão 
reagindo em defesa dos 
direitos. As mobilizações 
estão preparando a greve 
marcada para 24/10 
contra a privatização da 
Linha 15-Prata. O leilão 
está agendado para 
22/11

Mobilizações preparam 
GREVE em 24/10  

Contra Privatização e Terceirização

Nos últimos dias, os metrovi-
ários têm realizado várias 
mobilizações contra a pri-

vatização, a terceirização e ataques 
a seus direitos (veja na página 4). É 
hora de aprofundarmos nossa mo-
bilização para realizamos uma gre-
ve no dia 24/10. 

Além de prosseguir no proje-
to de privatização e terceirização, 
o Metrô tem fugido de solucionar 
pendências da Campanha Salarial e 
está atacando conquistas históricas 
da categoria, como a escala-base da 
Operação.  

Participe da setorial da sua 
área. Vamos discutir a organiza-
ção da greve contra a entrega da 
Linha 15- Prata e a terceirização.    

 Não à privatização
O Sindicato tem dado sequência à sua 

campanha de denúncia junto à categoria e 
à população sobre os prejuízos da entrega 

de empresas públicas. Lutamos pelo 
cancelamento do leilão da L-15 e 
pela revogação das privatizações 

das Linhas 4, 5 e 17. 

Unidade é fundamental
Neste momento em que enfrentamos duras 

lutas, a unidade da categoria é fundamental. Os 
metroviários estão furiosos com os efeitos do 
desmonte da empresa. É preciso transformar 

este descontentamento em mobilização. Só assim 
evitaremos a destruição do metrô público e 

estatal. Participe das atividades 
convocadas pelo Sindicato!

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Metroviários mobilizados: Ato na estação Sé, ato dos ASMs, assembleia e mobilização dos ASMs

ASSEMBLEIA dia 18/10
Quinta-feira, 18h30, no Sindicato. 

Pauta: Plano de luta contra os ataques do Metrô e organização da GREVE contra a privatização e terceirização! 
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Seguros diversos
Seguro de auto, residência, viagem, vida e transporte. 
Solicite seu orçamento. Desconto para metroviários. Tra-
balhamos com Porto Seguro, Azul, Sul América, Bradesco, 
Mapfre, Marítima e Itau. Tratar com Omar Seguros, fone: 
99239-5997 (WhatApp). Av. São Miguel, 9008, fone: 2032-
1288.

Casa em Amparo
Vendo. Próximo a cidade de Serra Negra. 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, churrasqueia toda coberta e 
quintal com piso frio. Área de 298 m² 298² m. Excelente 
localização: próximo da rua da Saudade (rua Pedro Fer-
nando, 78). R$ 380 mil.  Tratar com Gilberto, fone: 2769-
1683 / 9968-14850 ou gilbtt51@gmail.com.

Apartamento
Vendo um apartamento  no 9º andar. 2 domitórios (com 
armários), sala, cozinha (com armários), banheiro, uma 
vaga de garagem demarcada. Na rua Heitor Peixoto, n° 
725, bloco B, Vila Monumento. R$ 357mil. Tratar com 
Gilberto, fone: 2769-1683/9968-14850  ou gilbtt51@gmail.
com.

Apartamento/Praia Grande
Vendo no bairro Jardim Real. 80 m², com 2 dormitórios 
sendo 1 suite, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e 
sacada de 8 m com vista lateral para praia e 1 vaga de 
garagem. Fica na Av. Pres. Castelo Branco no 7º andar. 
Prédio novo. R$ 330 mil. Tratar com Floriano.Fone: 
954390795 /974492320. Fotos pelo whatsApp.

Apartamento
Vendo no 2º andar, com 52 m², com 2 apartamentos por 
andar. 2 dormitórios (sendo um com sacada), hall enor-
me, área de serviço, lavatório, pia e tanque com gabine-
tes, muitas tomadas e direito a uma vaga na garagem. 
Portaria 24 horas. Condomínio: R$ 200,00 R$ 183 mil. 
Apartamento quitado, em meu nome. Aceito troca por 
casa de 3 dormitórios. Tratar com Xavier Souza, fone: 
99909-9217.

Concurso do Metrô
Não espere o próximo edital para começar seus estudos 
o tempo é muito curto. Curso preparatório presencial 10 
meses (240 horas). Escola em frente ao metrô da Vila Ma-
dalena. Investimento: R$ 200/mensal. R$ 1.600 (à vista ou 
10× R$ 180, no crédito). Profº Marcelo Junqueira. 15 anos 
de experiência. Reserve sua vaga: whatsApp 966.178.127. 
https://www.facebook.com/bossanovaciencia http://con-
cursometrosp.blogspot.com

Apartamento
Vendo com 3 dormitórios, 2 banheiros, varanda, armários 
embutidos e 1 vaga coberta. Área: 67m². Condomínio: 
Vita Home Club. Piscina, academia, espaço mulher, qua-
dra, SPA, sauna, salões de festa, espaço gourmet, salão de 
jogos, churrasqueiras, playground, espaço baby, brinque-
doteca, home offi  ce, ateliê, cinema. Apenas 20 minutos a 
pé da estação Vila das Belezas da L5. A apenas 7 minutos 
do corredor de ônibus da Est. Itapecerica. A Apenas 10 
minutos de Carrefour, Extra, Terminal João Dias.

Apartamento/Praia Grande
Alugo no bairro de Vila Guilhermina. Acomodações para 
até 6 pessoas. Temporadas, fi nais de semanas, férias e 
pacote para Natal. A 100 metros da praia. Sala e quarto 
com ventiladores de teto, microondas, geladeira, tv, fogão 
etc. Falar com Gilmar Messias, fone: 97990-9609 (OI) ou 
958770417 (Tim).

Natação e hidroginástica 
Corpo e Mente Academia. Temos planos especiais para 
a melhor idade. Natação adulto, bebês e infantil, hidro-
ginástica, ginástica, zumba, espaço kids, dança do vente, 
circuito funcional, funcional kids. Rua Paricatuba, 16, 
Vila Ré, fone: 3297-1432/98318-6919 (WhattsApp).

Apartamento/Praia Grande
Vende-se no bairro Aviação. A 50 m da praia. Mobilidade. 
R$ 145 mil.Entrar em contato com Nicolino, fone: 99828-
1955.

Auto Center
Promoção para os metroviários: compre os pneus do seu 
carro em qualquer loja, lugar ou região. Aqui você ganha: 
montagem de pneus + alinhamento de direção + check-up 
freios + check-up suspensão. Tudo isso de graça! Compre 
seu pneu e venha para a Stark Auto Center. Av. Salim Fa-
rah Maluf x Celso Garcia, 3.138 (dentro do estacionamen-
to do Carrefour Tatuapé). Fone: 2091-2102. Acesse: www.
starkautocenter.com.br. 

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).

Iniciado nas redes sociais, os protestos denomi-
nados “Ele Não” levaram milhões de pessoas às 
ruas no dia 29/9. Em São Paulo o Largo da Ba-

tata foi tomado por mais de 100 mil pessoas (veja 
foto). O Sindicato aprovou a participação em as-
sembleia de 19/9. As manifestações foram orga-
nizadas e protagonizadas por mulheres, contando 
com diversos partidos, organizações e movimen-
tos sociais.

Diante de inúmeras ameaças promovidas 
que, abertamente, defendem o autoritarismo e o 
discurso de ódio, gerou-se uma ampla mobilização 
popular. O candidato do PSL e seu vice já fi zeram 
diversas declarações de que, além de ataques aos 
setores mais oprimidos da sociedade — como mu-
lheres, negros, indígenas e imigrantes —, os tra-
balhadores serão alvos de ofensiva caso chegue 
à presidência. As promessas de fi m do 13º salário, 
adicional de férias, recriação da CPMF, privatiza-
ção irrestrita são exemplos do desastre que acon-
tecerão em caso de vitória no pleito.

Não bastassem tais promessas, os represen-
tantes dessa chapa presidencial já disseram que 
não aceitarão o resultado eleitoral caso não se-
jam vitoriosos e uma nova Consituição sem o voto 
popular. O regime democrático brasileiro está em 
risco. Por esse motivo, o Sindicato reforça a posi-
ção de enfrentamento a estes postulantes e soma-
-se às milhões de brasileiras e brasileiros que, jun-
tos, devem barrar o crescimento do autoritarismo, 
da intolerância e do ódio. 

#ELENÃO #ELENUNCA!

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Transportes Metroviários e em Empresas 
Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos  no 
Estado de São Paulo. 
Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé 
CEP 03309-000 – São Paulo – SP
Fone: 2095-3600 / Fax: 2098-3233. 
E-mail: imprensa@metroviarios-sp.org.br 

Diretor Responsável: Elaine Damásio e 
Francisco Duarte Reis. 

Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 
21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.  
Arte: Maria Figaro,  MTb 25.888-SP
Projeto Gráfi co: Magnesio Design
Impressão: Gráfi ca Forma Certa 
Tiragem: 5 mil exemplares.

Expediente

www.metroviarios.org.br

Manifestação

Classifi cados

Defender nossos direitos é 
votar com consciência

No próximo domingo (7/10) 
vamos ter uma batalha im-
portante na vida do povo 

brasileiro. Sabemos que é apenas 
uma batalha, a guerra ainda está 
por ser travada. Mas essa batalha 
pode pavimentar o caminho de-
mocrático para a nossa luta, ou nos 
levar a um caminho muito mais 
difícil onde poderemos ter muitos 
retrocessos. 

Do ponto de vista nacional, 
o debate se dá entre dois polos: a 
barbárie e os defensores da demo-
cracia. O embate está entre uma 
candidatura que tem como refe-
rência a ditadura militar, a prática 
da tortura, a retirada de direitos 
históricos, os preconceitos de gêne-
ro, raça, orientação sexual e contra 
migrantes e imigrantes. E de outro 
o leque de candidaturas que esti-
veram nas manifestações deste úl-
timo sábado (29/9), que repudiam o 

machismo, a homofobia, o racismo  
e o fascismo e defendem a demo-
cracia da sociedade, com a liberda-
de para a luta dos trabalhadores e 
o avanço nas conquistas sociais.

Para nós, trabalhadores e tra-
balhadoras, as lutas contra as refor-
mas da previdência e trabalhista, 
as privatizações e terceirizações, e 
pela manutenção e ampliação dos 
direitos, são os principais desafi os 
que nestas eleições podem ser faci-
litados ou prejudicados. Não subes-
time, portanto, seu voto. Conheça e 
refl ita sobre a posição dos candi-
datos com relação a estas questões 
tão caras para nós. E não vote em 
candidatos que retiraram direitos 
dos trabalhadores. 

No governo do Estado, nós, 
metroviários, sabemos que Doria 
e Skaf são absolutamente priva-
tistas e contrários aos direitos dos 
trabalhadores. Por isso é impor-

tante garantirmos um segundo 
turno que tenha uma candidatura 
democrática, que respeite nossos 
direitos conquistados e que trate 
democraticamente nossa luta e or-
ganização.

No parlamento, precisamos de 
deputados e senadores que estejam 
comprometidos com os trabalha-
dores e que tanto na Assembleia 
Legislativa como no Congresso Na-
cional estejam nas trincheiras de 
resistência contra o fascismo e as 
propostas de retiradas de nossos 
direitos, das conquistas sociais e 
de entrega do patrimônio público 
através das privatizações.

Assinam este texto os membros 
do Unidade e Luta que compõem 

a diretoria executiva do 
Sindicato:  

Wagner Fajardo, Elaine 
Damasio,  Salaciel (Buiú), 

Kobori e Almir Castro 

Opinião

Foto: Mídia Ninja

#ELENÃO!
13°, direitos e dignidade Sim, 

O gigantesco movimento liderado por 
mulheres conhecido como #EleNão levou 
milhões de pessoas nas ruas do Brasil e 
de diversos países. As manifestações são 
contra o discurso de ódio e intolerância, 
as promessas de retirada de direitos, 
privatizações e diversos ataques ao povo 
brasileiro

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato
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Estes votaram CONTRA os trabalhadores!
Precisamos nos lembrar nas urnas daqueles que não legislam em favor do povo, por isso, nesta edição 
publicamos todos os deputados federais por São Paulo que votaram a favor da reforma trabalhista 

e pela retirada de direitos. Afi nal, quem já votou contra o povo pode votar novamente se a reforma 
previdenciária e outras medidas que prejudicam o trabalhador entrarem em pauta

BRUNA FURLAN  
PSDB/SP

(Deputada Federal, 
2 mandatos)

CELSO RUSSOMANNO
 PRB/SP

(Deputado federal, 
5 mandatos)

PR. MARCO FELICIANO  
PODE/SP

(Deputado Federal, 
2 mandatos)

EDUARDO BOLSONA-
RO - PSL/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

MISSIONÁRIO  JOSÉ 
OLÍMPIO - DEM/SP
(Deputado Federal desde 

2011)

RICARDO TRIPOLI  
PSDB/SP

(Deputado Federal, 
3 mandatos)

RENATA ABREU 
 PODE/SP

 (Deputada Federal, 
1 mandato)

HERCULANO PASSOS 
 PMDB/SP

(Deputado Federal,
1 mandato)

BALEIA ROSSI  
PMDB/SP

(Deputado Federal, 
2 mandatos)

VITOR LIPPI - 
PSDB/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

NELSON MARQUE-
ZELLI - PTB/SP
(Deputado Federal, 

7 mandatos)

MARCELO SQUASSONI
 PRB/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

MARCIO ALVINO 
 PR/SP

(Deputado Federal, 1 
mandato) 

JORGE TADEU MUDA-
LEN - DEM/SP
(Deputado Federal 

desde 1991)

IZAQUE SILVA  
PSDB/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

ALEX MANENTE 
 PPS

(Deputado federal, 
1 mandato)

POLLYANA GAMA 
 PPS

(Deputada Federal,
1 mandato)

ALEXANDRE LEITE 
 DEM/SP

(Deputado Federal desde 
2011)

CARLOS SAMPAIO
 PSDB/SP

(Deputado Federal, 
4 mandatos)

MILTON MONTI 
PR/SP

(Deputado Federal, 
5 mandatos)

CAPITÃO AUGUSTO 
 PR/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

BETO MANSUR 
 PRB/SP

(Deputado Federal,
5 mandatos)

ROBERTO ALVES 
 PRB/SP

(Deputado federal, 2 
mandatos)

EDUARDO CURY
 PSDB/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

GILBERTO NASCIMEN-
TO - PSC/SP

(Deputado Federal,
2 mandatos)

VANDERLEI MACRIS 
PSDB/SP

(Deputado Federal, 
3 mandatos)

ANTONIO BULHÕES 
PRB/SP

(Deputado Federal,
3 mandatos)

ANTONIO CARLOS 
MENDES THAME 

 PV/SP
(Deputado Federal, 

7 mandatos)

SILVIO TORRES 
 PSDB/SP

(Deputado Federal, 
6 mandatos)

JOÃO PAULO PAPA 
 PSDB/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

GOULART
 PSD/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

LUIZ LAURO FILHO 
PSB/SP

(Deputado federal,
1 mandato)

VINICIUS CARVALHO 
PRB/SP

(Deputado federal, 
2 mandatos)

MIGUEL HADDAD  
PSDB/SP

(Deputado Federal,
1 mandato)

ELI CORRÊA FILHO 
DEM/SP

(Deputado Federal desde 
2011)

EVANDRO GUSSI 
 PV/SP

(Deputado Federal,
1 mandato)

ADÉRMIS MARINI 
 PSDB/SP

(Deputado Federal,
1 mandato)

LOBBE NETO - PSDB/SP
(Deputado Federal, 

3 mandatos)

MARA GABRILLI  
PSDB/SP

(Deputada Federal, 
2 mandatos)

WALTER IHOSHI 
 PSD/SP

(Deputado Federal, 
3 mandatos,)

MIGUEL LOMBARDI 
 PR/SP

(Deputado Federal, 
1 mandato)

JEFFERSON CAMPOS 
 PSB/SP

(Deputado Federal,
4 mandatos)

FAUSTO PINATO 
 PP

(Deputado federal, 
1 mandato)

MARCELO AGUIAR 
 DEM/SP

(Deputado Federal desde 
2011, não está em exercício)

RICARDO IZAR 
PP

(Deputado Federal, 
2 mandatos) 

Não se esqueça:
no dia 7 de outubro,

na hora de apertar o botão, 
E S S E S  N Ã O !

Fontes:

Portal da Câmara dos Deputados: www2.camara.leg.br
Ranking dos políticos: www.politicos.org.br
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Cotidiano

No dia 27/9 foi realizada 
uma reunião entre o Sin-
dicato e a Comissão de 

ASMs com o Diretor de Opera-
ções e o chefe do OPS. Nela fi cou 
garantida a suspensão de todas 
as mudanças até a realização de 
uma nova reunião, em data a ser 
defi nida. 

O Sindicato e os ASMs pre-
sentes apresentaram seu des-
contentamento com o fi m da es-
cala 5x2 e a descentralização das 
bases. Foi encaminhada a reivin-

dicação de reposição imediata 
da escala-base, cumprimento do 
acordo de Washington (criou a 
4X2X6X4 e tem força de decisão 
judicial), pagamento do adicio-
nal de periculosidade para os 
ASMs com restrição e a retoma-
da de negociações entre o OPS e 
a Comissão de ASMs. 

Também devido à forte mo-
bilização, o Metrô avaliará a 
proposta de escala 4x2x6x4, a 
reposição da escala-base, enca-
minhar com as áreas responsá-

veis uma solução para os ASMs 
com restrição. O chefe do OPS 
comunicará aos gestores para 
que não haja movimentação de 
postos e punições para os ASMs 
que participaram das mobiliza-
ções e da retirada dos coletes 
refletivos. 

O Sindicato continuará 
atuando de forma fi rme 
na defesa dos direitos dos 
metroviários e aguarda a 
data da nova reunião com 
a empresa. 

ASMs: 

Mobilização força negociação 

Na reunião realizada com a empresa em 27/9 foi ga-
rantido um encontro com o DO para discutir os problemas 
da Estação. Na pauta está a valorização do OTM1, escala-
-base para OTM2, terceirização das bilheterias, reposição 
da escala-base, entre outros. 

Um dos problemas mais sérios é o fato de que vários 
OTMs que entraram recentemente na empresa não rece-
beram treinamento para venda de bilhetes. Isso provoca 
trabalhadores com a mesma função e tratamento desi-
gual. O Metrô distancia estes funcionários dos mais an-
tigos, numa ação discriminatória. O Sindicato exige: 
treinamento para todos e todas, já!

Empresa suspendeu o 
fi m da escala 5x2 e a 
descentralização das 

bases até a realização 
de uma nova reunião, 
com data ainda a ser 

marcada. A suspensão 
é consequência direta 

do grande processo de 
mobilização levado à frente 

pelos  ASMs

OTMs: 
Reunião com Metrô discutirá problemas 

Equiparação: 

Faça seu 
cadastro! 

No dia 20/9 foi realizada uma reunião com o 
presidente do Metrô. Nela fi cou estabelecido que o 
Sindicato apresentará a lista dos não equiparados 
à empresa, que agendará reuniões para tratar do 
assunto. 

Se você ainda não se cadastrou para solicitar 
a equiparação, ainda dá tempo. Acesse pelo site do 
Sindicato ou através do link https://equiparacao.
metroviarios-sp.org.br/  o sistema on-line de pedido 
e atualização cadastral da equiparação salarial. 

Escala-base para OTMs2
O Sindicato solicitou reunião com o DO 
para tratar dessa grave condição que 
coloca em risco o sistema metroviário. 
Reivindicamos a prática histórica da 
manutenção da escala 4x2x4 para todos 
os OTMs2. Orientamos que ninguém 
assine o termo abrindo mão da escala-
-base para a 4x1x4x3.

Operadoras de Trem
No dia 23/9 foi realizado o Primeiro En-
contro de Operadoras de Trem do Metrô 
de São Paulo. O evento foi realizado na 
sede do Sindicato. As organizadoras do 
Encontro manifestaram seus agradeci-
mentos pela colaboração do Sindicato 
na organização. 

FGTS 1
Em 2004, o Sindicato e a Caixa Econô-
mica Federal fi rmaram acordo judicial 
para o pagamento dos expurgos infl a-
cionários do FGTS (Planos Verão – janei-
ro de 1989 e Collor I – abril de 1990) aos 
metroviários que entraram na empresa 
no período de 1989 a 1993. O número 
do processo é 93.0002350-0. O Sindica-
to encaminhou para análise da Caixa 
os termos de adesão dos metroviários 
sindicalizados que preencheram o ter-
mo no período de outubro/2005 a ja-
neiro/2006. Acesse no site do Sindicato 
para saber se você entrou com o pedido 
de adesão à época. 

FGTS 2
Existe outro processo sobre o FGTS, q ue 
é corrigido abaixo da infl ação ofi cial do 
País desde 1999. Por isso, o Sindicato en-
trou com uma Ação Coletiva, em agosto 
de 2014, para contestar o índice de atu-
alização monetária. Todos os sindicali-
zados estão representados no processo. 
Devido à grande demanda, o STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça) suspendeu as 
ações do FGTS até que ele julgue uma 
e a utilize como referência para todas 
as outras. Em abril de 2018, o Tribunal 
julgou a questão e não reconheceu o 
direito à infl ação, mas foram apresen-
tados recursos que ainda dependem 
de julgamento. O site do Sindicato con-
tinua coletando os recadastramentos 
para os interessados. Quando tivermos 
a decisão fi nal do STJ, anexaremos es-
tes cadastros. Para consultar, acesse 
www.jfsp.jus.br e informe o número 
0002813.23.2014.4.03.6100 .

Plano de Carreira
No dia 19/9, o Metrô  apresentou ao Sin-
dicato uma  proposta de Plano de Carrei-
ra na GOP que não atende aos interes-
ses da categoria. A proposta extingue 
a função do OTM1, implanta o AS pre-
carizado, extingue o concurso interno 
para SLs, SSEs, entre outros ataques. 
A proposta foi rejeitada pelo Sindica-
to, que defende um Plano de Carreira 
que tenha como base de acesso OTMs1 
e ASMs. 

Fim de ano na Colônia
As inscrições para o sorteio do fi nal de 
ano na Colônia de Férias do Sindicato 
estarão abertas a partir do dia 19/10 até 
12/11. Para se inscrever basta acessar o 
link esporte.metroviarios-sp.org.br. O 
sorteio será realizado no dia 12/11, às 
19h. O pagamento deverá ser feito até 
30/11. Os sorteados poderão ser contem-
plados dos dias 28/12 até 3/1/2019.

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Foto: Paulo Iannone/Sindicato


