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Metrô inicia Campanha com 
ameaças aos nossos direitos!

10 de Maio de 2017/MetroviariosSP Filiado àwww.metroviarios.org.br/Metroviarios_SP 649Nº

Mais uma vez, o governo Alckmin quer que os metroviários paguem pela crise 
econômica que os políticos causaram. Metrô anunciou um pacote de maldades. 
Não aceitaremos nenhum direito a menos!

Campanha Salarial 2017

A empresa, já dando de-
monstração de que vai 
difi cultar as negocia-

ções, enviou carta em 8/5 afi r-
mando que, em virtude de 
uma suposta crise fi nanceira, 
rejeitará propostas de inclu-
são de novas cláusulas e vai 
retirar ou diminuir direitos. 
Entre outros, baixar o adicio-
nal noturno de 50% para 20%, 
retirar anuênio para quem 
entrou na empresa depois de 

1º de maio de 2016, destruir o 
plano de saúde  e ofi cializar 
o crédito da 1ª parcela do 13º 
nas férias (antes era em 15/1). 
Não vamos aceitar!

Devemos destacar que 
o Metrô em 2016 arrecadou 
mais, reduziu investimentos, 
não contratou, efetuou demis-
sões e repassou valores a Li-
nha 4, privatizada.

Estão agendadas as reuni-
ões de negociação. A primeira 

acontece em 10/5 (quarta-fei-
ra). O Sindicato convoca a ca-
tegoria a participar de todas 
as atividades da Campanha. 
Vamos precisar da organiza-
ção, mobilização e unidade 
dos metroviários.

Agora é o momento de 
união para conseguirmos 
nossas reivindicações. Fo-
ram marcadas quatro reu-
niões mas o Sindicato está 
solicitando a realização de 

mais uma rodada. 
Fique atento às divulga-

ções do Sindicato no site e re-
des sociais. Vamos à luta por 
nossas reivindicações espe-
cífi cas lembrando que a luta 
contra a terceirização, priva-
tização e as Reformas de Te-
mer também fazem parte da 
nossa Campanha Salarial. 
Exigimos mais investimen-
tos, mais contratações e o fi m 
da corrupção no Metrô. 

Não à terceirização, 
privatização e às Reformas 
do governo Temer

 Reajuste salarial de 6,08%  
+ 6,71% (produtividade)

Reajuste  do VR: 7,5%  e 
VA de R$ 662,38 

Equiparação já! Pagamento 
dos steps e progressão 
atrasados

Mais contratação e 
reposição do quadro

Plano de Carreira unificado 
da GOP e GMT

Pagamentos nos dias 
15 e 30  

Adiantamento da 1ª parcela 
do 13º em 15 de janeiro 

PR igualitária

Risco de vida de 30%

Fim da avaliação de 
desempenho

Implantação da 4X2X4 em 
todas as bases da Corretiva

Mais investimentos no 
Metrus

Ampliação da licença-
paternidade 

Reintegração dos demitidos

Principais 
reivindicações 
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Expediente
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CotidianoOpinião

2018: o ano que não começou
A Campanha 
Salarial des-
se ano as-
sume uma 
importância 
ainda maior 
no contexto 
de profundas 
reformas co-

locadas por um governo ilegítimo 
e um Congresso Nacional extrema-
mente conservador sem preceden-
tes na história de nossa democra-
cia; e em nosso campo de jogo um 
governo estadual envolvido em 
um oceano de sérias denúncias 
nas suas relações com o setor pri-
vado e preocupado somente com 
o desmonte das empresas públi-
cas. Convenhamos, um cenário 
desalentador.

No entanto, os mesmos fato-
res que nos trazem essas preocu-
pações, são os mesmos que têm 
conseguido politizar a sociedade 
sobre a gravidade da conjuntura 
e permitido a criação de consen-
sos entre as forças progressistas 
em dar respostas altas e claras 
de nossa disposição de luta. O 
apoio popular às ações contra as 
reformas fi zeram coro às mani-
festações de nossos usuários com 
relação às duas greves que parti-

cipamos. E isso, em pouco espaço 
de tempo. 

A participação de cada me-
troviário e metroviária, dentro 
e fora da categoria, trabalhando 
de forma organizada e com mui-
ta união, foi fundamental para a 
construção de uma das mais be-
las páginas da história. Isso nos 
enche de orgulho e esperança. 
Orgulho para reconhecer tudo 
que foi construído até aqui e espe-
rança para nortear nossas ações 
daqui para frente. 

É necessário reconhecer que 
não será uma luta simples ou 
mesmo justa, nossos verdadeiros 
inimigos vão lançar mão de todas 
as formas de pressão e intimida-
ção possíveis e imagináveis; um 
exemplo claro disso foi o comuni-
cado enviado à nossa residência 
numa tentativa de jogar os fami-
liares contra nós e ao movimento 
que participamos. Essa postura é 
condizente com as propostas de 
concessão de linhas e serviços, 
que são executados por metroviá-
rios, e muito bem executados por 
sinal.

É necessário reconhecer tam-
bém que nunca tivemos tanto 
apoio da opinião pública como 

agora, que a população começa 
a entender que os problemas e fa-
lhas ocorridos no metrô não são 
de responsabilidade de funcioná-
rios, mas falta de gestão! Começa 
a entender melhor a importância 
para sua vida e para a cidade de 
um Metrô Público e Estatal de 
Qualidade. 

Fica evidente que nessa 
Campanha vamos lutar em vá-
rias frentes, e isso nos ajuda. 
Para isso, é preciso consolidar 
a unidade em nossa organiza-
ção interna, respeitando sem-
pre as opiniões divergentes e 
que estas também respeitem o 
interesse maior, que é o da ca-
tegoria; avançar nessa batalha 
pela opinião pública mostrando 
a cara do nosso trabalho e que 
lutamos do mesmo lado e acredi-
tar que nossa unidade será a for-
taleza para resistir aos ataques 
e a força para realizar um bom 
combate. À Luta e à Vitória! Não 
podemos nos esquecer que inde-
pendente ou não da aprovação 
das reformas muitas de nossas 
conquistas são garantidas exclu-
sivamente pelo Acordo Coletivo 
de Trabalho.

Edu Pacheco é 
diretor do Sindicato

Cultura

Festival de Videokê chega à sua segunda edição 
O 1º Festival Metroviário 

de Videokê foi um sucesso. A 
categoria participou e curtiu a 
competição animada desde as 
etapas de classifi cação até a 
fi nal agitada na quadra do Sin-
dicato. 

Desta vez o festival acon-
tecerá nos dia 12, 19, e 26/5 
(fase classifi catória) e a gran-
de fi nal será no sábado, 3 de 
junho, sempre a partir das 18h. 

As inscrições estão abertas e 
serão aceitas até a véspera da 
última eliminatória. Para isso 
basta entrar no site metrovia-
rios.org.br, acessar o regula-
mento, catálogo de músicas e 
preencher a fi cha de inscrição.

O evento contará com pre-
miação aos vencedores e sor-
teio de brindes.

Venha se divertir com a 
família e amigos!

 
    

 

PR: 3ª parcela
A empresa vai depositar a tercei-
ra parcela da Participação nos 
Resultados para a maioria dos 
trabalhadores no próximo dia 
15/5. Para os que recebem a PR 
superior a R$ 5.816,00 o restante 
dos valores será depositado no 
dia 29/9.

Assédio de Supervisor
O supervisor Knopp, SLO-Tráfe-
go da Linha 2-Verde, foi alvo de 
escracho por conta de sua  pos-
tura assediadora por chamar de 
“vagabundos” os que fi zeram 
greve no dia 28/4. Repudiamos 
a atitude desse supervisor que 
ofendeu e atacou o direito dos 
trabalhadores. 

Prática antissindical
A categoria denunciou outra 
postura de assédio e prática an-
tissindical aos trabalhadores 
durante a greve. O supervisor 
Guimarães, conhecido como Ba-
nana, postou fotos nas redes so-
ciais com a legenda “Operando 
trem na greve”.

Chega de assédio!
Infelizmente, continuam aconte-
cendo casos de assédio moral e 
sexual no Metrô. Esse comporta-
mento é inadmissível e deve ser 
denunciado. Se você sofreu ou 
presenciou assédio no local de 
trabalho denuncie ao Sindicato 
ou à CIPA. 

Futebol de campo
O Campeonato de Futebol de Cam-
po 2017 vai começar no dia 20 de 
maio. Com 11 times inscritos, a 
competição vai rolar no espaço 
do PIT. Acompanhe em nosso site 
a tabela de jogos e os resultados. 

App e Redes Sociais
Baixe o app do Sindicato através 
das lojas virtuais Play Store e 
Windows Store ou pelo endere-
ço ‘aplicativo.metroviarios-sp.
org’. Fique por dentro de tudo 
o que acontece na entidade, te-
nha acesso a notícias, acordos 
coletivos, estatuto, publicações, 
plantões jurídicos entre outros 
benefícios. Acesse, curta e siga 
a página do Sindicato no ‘face-
book.com/MetroviariosSP/’. Por 
ela nos comunicamos com mais 
de 140 mil usuários, realizando 
denúncias e divulgação de ativi-
dades.

Eliminatórias: TODAS SEXTAS-FEIRAS  
Dias:12/5    19/5    26/5

Todas os dias das18h às 22h
na Sede do Sindicato  
R. Serra do Japi, 31 - Tatuapé

GRANDE FINAL:

3/6 (SÁBADO)
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Metroviários tiveram 
participação decisiva

A A Greve Geral de 28/4 atingiu 
seu objetivo e deu seu recado ao 
governo Temer e à sua base de 

apoio no Congresso Nacional: os traba-
lhadores não aceitam o fim da aposenta-
doria, a retirada de direitos prevista na 
Reforma Trabalhista e a precarização 
do trabalho causada pela terceirização 
irrestrita. 

A luta deve continuar porque Temer 
não desistiu das reformas. Ao contrário, 
ele está acelerando a tramitação delas 
no Congresso. Apesar de as Reformas 
serem amplamente rejeitadas pela po-
pulação e o governo Temer contar com 
baixíssimo grau de aprovação, os gran-
des empresários e a mídia insistem na 
retirada de direitos.

Os trabalhadores e o povo brasi-
leiro têm agora a tarefa de aumentar a 
pressão nas ruas e no parlamento. As 
Centrais marcaram para 24/5, em Bra-
sília, uma grande marcha em defesa 
dos nossos direitos e estão discutindo 
a possibilidade de uma nova Greve Ge-
ral. É o momento de continuar a valori-
zar a unidade dos que estão contra as 
Reformas. 

São Paulo parou com-
pletamente em 28/4. E os 
metroviários tiveram grande 
importância nessa paralisa-
ção. Com certeza, nossa de-
terminação estimulou várias 
outras categorias a partici-
parem ativamente da Greve 
Geral. 

Precisamos continuar 
mobilizados para reforçar a 
Marcha a Brasília e por rei-
vindicações específicas da 
nossa categoria, como a luta 
pela continuidade do paga-
mento do Adicional de Pericu-
losidade e a manutenção de 
nossas jornadas e escalas. 

Vitoriosa, Greve Geral mostra 
repúdio às Reformas de Temer

Contra as Reformas da 
Previdência e Trabalhista e a 
terceirização, trabalhadores 
pararam o Brasil em 28/4. No dia 
24/5 haverá uma grande marcha 
em Brasília. Centrais preparam 
nova Greve Geral. É possível 
derrotar as maldades de Temer!

Convocamos os metroviários a participarem de uma caravana a Brasília. Participaremos do Ocupa Brasília pelos nossos direitos. Os 
ônibus sairão na tarde do dia 23/5 e voltarão a São Paulo na noite de 25/5. Os interessados devem enviar e-mail para sindicato@metrovia-
rios-sp.org.br ou ligar para 2095-3600 (pedir secretaria-geral).  A luta contra as Reformas também faz parte da nossa Campanha Salarial.

Sindicato organiza ida a Brasília

Ato no dia da Greve Geral levou milhares ao Largo da Batata

Assembleia do dia 27/4 votou a adesão dos metroviários à greve geral

Todas as áreas do Metrô aderiram e organizaram a paralisação

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Foto: Tiago Macambira/Jornalistas Livres
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D.D. Lúcio 
Prestamos serviços de dedetização, desratização e des-
cupinização em geral. Atendemos toda grande São Pau-
lo, interior e litoral. Tratar com Lúcio, fones: (11) 99828-
1217/ (19) 99652-8120/ (19) 38250706.

Casa em Brodowski/SP
Vendo. Casa nova com 145 m² de área total e 98m² de 
área construída. 2 quartos (suíte), sala, cozinha, duas 
vagas de garagem.Piso na casa toda, acabamento fi no, 
aquecedor solar, portão automático e cerca elétrica. R$ 
200 mil + carro no valor de até R$ 60mil ou R$ 260 mil 
à vista. Aceito negociação. Tratar com Ricardo, fone: 
95974-2912.

Título Familiar Magic City
Vende-se um título familiar do Parque Aquático 
Magic City, em Suzano, São Paulo.Título Sócio Re-
mido. R$ 9500,00. Tratar com Floriano, fone: 97449-
2320/954390795.

Mel e derivados
Vendo mel puro, própolis pólen, geléia real e produ-
tos apícolas em geral. Tratar com José Costa, em Ver-
gueiro, escala A, ramal 15800 ou pelo fones: (11) 2964-
9563/97370-5644/99397-5374 ou (15) 3373-7580. E-mail 
beneditonunes@uol.com.br/josebncosta@gmail.com

Renault Logan
Vendo ano 2011/2011, 1.0, 16V, Flex, 4 portas, verme-
lho. Com manual, trava elétrica,  alarme e auto rádio 
MP3 Player Pioneer. 37 mil Km.  IPVA 2017 quitado.  R$ 
19 mil. 

Apartamento na Zona Sul
Aluga-se com 2 dormitórios, 63 m²,  garagem cober-
ta e possiblidade de mais uma externa; armários nos 
quartos, cozinha e banheiro; academia, salão de festas, 
quadras de esportes, churrasqueira e brinquedoteca. 
Av. Interlagos, 871. Aluguel: R$ 1.400 (condomínio: R$ 
585; IPTU R$ 93). Tratar com Adalia, fone: 99731-7611 
ou Edson, fone: 97964-2341.

Apartamento em São Vicente
Excelente oportunidade de negócio. Vendo com 59 m², 
2 dormitórios, 1 vaga de garagem, salão de festas, play-
ground. Ótima localização,  próximo da Rua Guarany, 
Rua Frei Gaspar e estação VLT Mascarenhas de Mora-
es. Fácil acesso ao centro da cidade, praias de São Vi-
cente, Santos, Praia Grande e rodovia dos Imigrantes.  
Comércio completo na região. R$ 190 mil (condomínio: 
R$ 242. Preço e condições de pagamento a negociar. 
Aceito fi nanciamento bancário. Tratar com Joselito 
Araujo, fone: (13) 991438128, Claro (WhatsApp)/ (13) 
991717722, Vivo/ (13) 331238279 (res.) ou  jujugi@
ig.com.br.  

Pedreiro profi ssional
Especializado em acabamentos. Atendo principalmen-
te na zona sul e ABC. Tratar com  José Aristidea, fones:  
95713-9530/ 5614-9530.

Mesa+cadeiras
Vendo uma mesa.  1,60 m, acabamento: vidro com ma-
deira, 6 cadeiras. R$ 600,00. Tratar com Mônica, fone:  
3482-3942. Aceito proposta.

Apartamento/Vila Monumento
Vendo com 2 domitórios, sala, cozinha, banheiro, com 
armários nos quartos e cozinha,  9° anda, uma vaga de 
garagem demarcada. Rua Heitor Peixoto, n°.725, Bloco 
B, Vila Monumento.R$ 357 mil. Tratar com Gilberto, fo-
nes: 2061-6283/2069-1683/ 9968-14850. 

Joias folheadas e antialérgicas
Joias folheadas e antialérgicas com certifi cado Rom-
manel. Veja alguns modelos no Instagram: mariagar-
cia3399. Peça o catálogo e faça seu pedido pelo WhatsA-
pp, fone: 98552-3260. E-mail: mslgarcia@hotmail.com. 
Aceito cartões de débito e crédito em até 3 vezes sem 
juros. Consultora autorizada Maria Garcia.

Sobrado Jardim São Paulo
Vendo próximo a estação do metrô Jardim São Paulo 
(800m) com 3 suítes, escritório, cozinha (todos com ar-
mários embutidos), sala, lavabo, dispensa, churrasquei-
ra, edícula, garagem para 3 autos. 156m² (área constru-
ída: 183m²). R$ 695 mil. Aceito fi nanciamento (FGTS). 
Tratar com João, fone: 98332-7159.

Presentes para todas ocasiões
Conheça a Kuma Store e descubra um universo de pre-
sentes para todas as ocasiões. Trabalhamos com pelú-
cias, colecionáveis, itens para decoração e muito mais! 
Tudo com temática geek e criativa. Compre através do 
site: https://kumastore.lojavirtualnuvem.com.br. Infor-
mações: Wagner Dias, fone: (11) 97633-6070

Chácara em Santa Isabel
Alugo com piscina, bilhar, pebolim, churrasqueira, for-
no e fogão a lenha, cozinha completa, freezer e geladei-
ra. Acomodações para pernoite de no máximo 15 pes-
soas. Preços especiais para metroviários. Tratar com 
Severino, fone: 2584-2100/98080-7133.

Máquina de Lavar
Vendo nova na caixa com nota fi scal. Marca Brastemp, 
9kg, eletrônica, 110V. Garantia até setembro e rede de 
assistência técnica. R$ 950,00 a retirar. Tratar com Mis-
trineiro, ASMI, ITS, escala G, fone: (11) 99111-0994.

Perfume Ferrari Black
Vendo, original (importado da Itália), 125ml.  Tratar com 
Mistrineiro, ASMI, ITS, escala G, fone: (11) 99111-0994.

Classifi cadosIntrajornada

Periculosidade

No próximo dia 29/5, às 19h, os trabalha-
dores terão a oportunidade de discutir e conti-
nuar a organizar a luta contra as privatizações 
no metrô de São Paulo. A entrega das Linha 5 - 
Lilás e 17 - Ouro (Monotrilho) estão em estágio 
avançado.

Por iniciativa do deputado Carlos Giannazi 
(PSOL), a audiência visa promover um amplo 

debate com a sociedade e os trabalhadores so-
bre a perda do patrimônio público, pretendido 
pelo governo estadual. 

Realizadas as obras com investimento pú-
blico, agora Alckmin quer ceder tudo pronto 
para a iniciativa privada, que vai demitir, re-
duzir salários e precarizar condições de traba-
lho em prol do lucro. 

A forte mobilização da categoria, que 
chegou a marcar greve para 5/5, provocou 
a prorrogação da Intrajornada de meia 
hora por 90 dias, a partir de 4/5. Nesse dia, 
o Juiz Fábio do Nascimento Oliveira, da 50ª 
Vara do Trabalho, emitiu a sentença que 
determinou a prorrogação. 

Temos agora que buscar junto à SRTE 
(Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego) a homologação das portarias 
que garantem nossas escalas e jornadas. 

Foi a coragem da categoria, que já ha-
via parado nos dias 15/3 e 28/4 e marcou 
nova greve, que forçou a prorrogação da 
Intrajornada. Os metroviários merecem, 
mais uma vez, parabéns!

Mobilização garante 
prorrogação por 90 dias!

Diante da possibilidade de corte do Adicional de Pericu-
losidade dos companheiros da manutenção das escadas ro-
lantes (EMR/OF/PIT), foi realizada uma reunião, no dia 8/5, 
com os advogados e  a direção do Sindicato, onde foi eleita 
uma comissão para discutir o assunto com a GMT. 

A reunião está agendada para a próxima sexta-
-feira (12/5), às 14h. 

Não aceitaremos retirada de direitos!

Reunião em 12/5 
com GMT

Audiência Pública ocorrerá dia 29/5, às 19h, no Plenário 
Tiradentes da Assembleia Legislativa de São Paulo. Participe!

Audiência na Alesp vai discutir 
as privatizações no metrô

Em defesa da 
Periculosidade!

Foto: arquivo/Sindicato

Foto: Paulo Iannone/Sindicato


