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BOM PRA QUEM?

Atendendo a pedidos das 
empresas interessadas, 
Alckmin adiou o leilão 

de privatização das Linhas 5 e 
17 para 28/9. Mas as regras do 
leilão não mudaram e o lance 
mínimo continua sendo de R$ 
189 milhões, cerca de 2% do que 
o Estado investiu na construção 
dos trechos. 

Também não muda o fato 
de que o leilão não envolve a 
construção das novas estações 
da Linha 5 e de todo o proje-
to do monotrilho. Todos esses 
gastos serão bancados pelo go-
verno, ou seja, com dinheiro 
público! Portanto, nada muda. 
Alckmin quer entregar de ban-

deja o patrimônio da popula-
ção. No metrô, as empresas que 
compõem os consórcios estão 
todas envolvidas em denún-
cias por corrupção, entre elas 
a Odebrecht, Queiroz Galvão, 
Siemens, Alstom, UTC Enge-
nharia etc.

A terceirização das bilhe-
terias já é um fato na L5 e está 
programada para este mês a 
entrega na estação Sé. Somente 
uma forte mobilização poderá 
barrar esses ataques e evitar a 
extinção do metroviário. Com-
pareça à assembleia no dia 12/7 
para organizarmos a luta con-
tra a privatização e a terceiriza-
ção das bilheterias!

ASSEMBLEIA dia 12/7, quarta-feira
á No Sindicato, 18h30. Pauta: Luta Contra a Privatização, Terceirização, as Reformas  

de Temer e Congresso da Fenametro 

Terceirização e Privatização:

 

Reforma Trabalhista  
avança no Senado

Está prevista para a semana do dia 10 de julho a votação da 
Reforma Trabalhista no plenário do Senado e a luta contra a 
aprovação continua. Mesmo com o governo Temer à beira do 
abismo, os ataques aos trabalhadores estão a todo vapor. 
Centrais, sindicatos, movimentos sociais e todos os trabalha-
dores do país organizarão uma nova jornada de lutas contra 
estes ataques. O Sindicato dos Metroviários convoca a cate-
goria a participar destas lutas em defesa de nossos direitos.  



2 | PLATAFORMA | Sindicato dos Metroviários de São Paulo Julho de 2017

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
Projeto Gráfi co: Magnesio Design
Fotolito e Impressão: Gráfi ca Souza&Souza  
Tiragem: 5 mil exemplares.

Expediente

www.metroviarios.org.br

CotidianoOpinião

Com grande disposição de luta os trabalhadores 
pararam no dia 30 contra as Reformas!

Os metroviá-
rios pararam 
no RS, DF, PE, 
BH, PI, assim 
como os ro-
doviários de 
vários esta-
dos. Também 
pararam ou-

tras categorias: petroleiros, ban-
cários, setores operários como 
metalúrgicos de São José dos 
Campos, São Paulo, Construção 
Civil, Químicos etc contra as re-
formas do Temer que querem ti-
rar nossos direitos.

Nossa categoria na luta 
contra as reformas, 

privatização e terceirização

Nós, Metroviários de SP, par-
ticipamos do dia 15/março e 28/
abril, que foi uma das maiores 
greves gerais da história do país 
e contou com a participação de 
cerca de 35 milhões de trabalha-
dores.

Com a traição das centrais 
em nível nacional houve uma de-
sarticulação da greve geral do 
dia 30. A Força e UGT se reuniram 

com o governo às vésperas da 
greve para barganhar o Impos-
to Sindical. A CUT e CTB que têm 
como centro a eleição de Lula em 
2018 (um projeto de aliança que 
garantiu muito lucro aos patrões 
e banqueiros) demonstram que a 
luta contra as reformas não é a 
prioridade.

Aliás, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, berço da CUT, 
chegou a defender o negociado 
sobre o legislado com apoio das 
montadoras no governo do PT, 
que é parte fundamental da re-
forma trabalhista do Temer. E a 
CTB, assim como a Força e UGT, 
são favoráveis ao Imposto Sin-
dical.

Os metroviários são 
diretamente atingidos pelas 

votações no congresso

Parte do Congresso Nacio-
nal, que devia estar na cadeia, 
liberou a terceirização em todas 
as áreas das empresas e no servi-
ço público em geral e quer agora 
aprovar a reforma trabalhista. 
O governo Alckmin se aproveita 
dessa situação pra tentar atacar 

a categoria com a terceirização 
das bilheterias, mas não vai que-
rer parar por aí. Vai tentar avan-
çar na Manutenção, Estação, Se-
gurança, Tráfego etc. 

A privatização da L5 é so-
mente um aperitivo para os em-
presários que fi nanciam a cam-
panha do Alckmin em SP, que já 
anunciou a pretensão de entre-
gar a L2 e a L15 Monotrilho. 

Nós do PSTU achamos que a 
CSP-Conlutas atuou corretamen-
te chamando as centrais pra or-
ganizar os dias nacionais de luta 
porque boa parte dos sindicatos 
são dirigidos por estas centrais 
e é necessária a unidade mesmo 
não tendo acordo com o progra-
ma delas e sua práticas.

Barrar os ataques é possí-
vel e para isso teremos que lutar 
mais e não menos, participar das 
greves gerais, das lutas da clas-
se e construir outra sociedade, 
mais justa, igualitária, onde os 
trabalhadores governem, uma 
sociedade socialista.

Raimundo Cordeiro é co-
ordenador-geral do Sindicato

Cultura

Encontro dos Motoclubes toda 
primeira sexta-feira do mês  

Para lembrar esta data, 
o Sindicato realizará, em par-
ceria com a Unegro, Amigas 
do Samba e UBM (União Bra-
sileira de Mulheres) um even-
to no dia 29 de julho (sábado), 
das 14h às 21h. Haverá apre-
sentação musical de Amigas 
do Samba, sarau, samba rock  
e feira étnica. Endereço: rua 
Serra de Japi, 31 – Tatuapé. 

O Dia 25 de julho – Dia 
Internacional da Mulher Ne-
gra, Latino-americana e Ca-

ribenha – foi criado em 25 
de julho de 1992, durante o I 
Encontro de Mulheres Latino-
-Americanas e Caribenhas, 
em Santo Domingo (República 
Dominicana), com o objetivo 
de fortalecer as organizações 
de mulheres negras, consti-
tuir estratégias para a inser-
ção de políticas voltadas para 
o enfrentamento de racismo, 
sexismo, discriminação, do 
preconceito e demais desi-
gualdades. 

 
    

Dependência Química
Há 28 anos o Metrô mantém programa 
de tratamento para metroviários e de-
pendentes. O programa tem a gestão 
da GRH por meio de assistentes sociais, 
que utilizam o método dos “12 passos”. 
O Sindicato indicará um diretor para 
acompanhar o programa. 

Plano de Contingência, não!
Durante o dia de 6/7 (quinta-feira), os 
OTs resistiram mais uma vez e se recu-
saram a acompanhar os SSEs operando 
trem. A empresa insiste em colocar em 
risco todo o sistema, usuários e metro-
viários, pois há grande possibilidade de 
acontecerem graves ocorrências. Mais 
uma vez a empresa ocorre na prática do 
desvio de função, já que os SSEs não têm 
a função de operar trem. 

Futebol
Já aconteceram seis rodadas do Campe-
onato de Futebol de Campo do Sindica-
to, que conta com a participação de 11 
equipes. A próxima rodada acontecerá 
no dia 8/7 (sábado), a partir das 9h, no 
campo do PIT. Acompanhe os resultados 
e classifi cação pelo site do Sindicato. 

Colônia de Férias
Os valores das diárias para estadia na 
Colônia de Férias foram reajustados em 
1º/7. Foi utilizado o índice de 3,71%. A 
diária por apartamento com 5 pessoas 
(sócio mais 4 dependentes diretos) pas-
sou para R$ 64. Apartamento com 4 pes-
soas (sócio mais 4 dependentes diretos): 
R$ 52,8. Quando houver 3 pessoas no 
apartamento (sócio mais dependentes 
diretos): valor mínimo de R$ 40. Os con-
vidados pagam R$ 33.

Imposto Sindical 
A devolução  aos não-sócios do Sindicato 
será feita nos dias 17, 19 e 21/7, na sede 
do Sindicato, das 10h às 12h e das 14h às 
16h. O funcionário deverá comparecer 
pessoalmente, munido do holerite com-
provando o desconto (março de 2017). 
A quantia devolvida é de 60% (parte do 
Sindicato no Imposto) do valor, que terá 
desconto de 0,6% do salário base do fun-
cionário relativo à contribuição para a 
Campanha Salarial 2017.

Rifa
O ASM I Romeu, demitido injustamen-
te em 2016, está rifando sua moto (Ya-
maha Fazer 11/12) para custear cirur-
gia da sua esposa. O valor é de R$ 100. 
O sorteio da rifa será realizado no Sin-
dicato em 9/9. Os interessados devem 
ligar para o fone: 99877-0486. Quem 
não puder colaborar com R$ 100 pode 
ajudar com qualquer valor.

Erramos
No Plataforma nº 650 (Cotidiano, nota 
com título “Repúdio”), erramos o cargo 
do representante da empresa que ofen-
deu a categoria. O cargo dele é Gerente 
de Planejamento Financeiro.

Mulher 

25 de Julho: Dia Internacional da Mulher Negra, 
Latino-americana e Caribenha 

No dia 7/7 (sexta-feira), a partir das 20h, no Sindicato, vai rolar mais 
um Encontro dos Motoclubes e Motociclistas Metroviários. Muito rock 
com as bandas Dirty Boyz e Fuck ń Roll. Organização dos motoclubes 
Fora dos Trilhos MC, Furacão da Estrada MC, Vutú s MC, Tayokas MG e 
Zona Leste MC.

Este evento passa a ser regular no calendário do Sindicato. Os en-
contros vão acontecer todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. 

Participe! 

Participe! Dia 29 de julho (sábado), 
das 14h às 21h, no Sindicato
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O Desmonte do Metrô

No mês de junho o Metrô reali-
zou a entrega das bilheterias da 
Linha 5-Lilás para empresa ter-

ceirizada com salários menores que o 
salário mínimo. A ideia do governo Al-
ckmin é estender a todas as estações e 
isso ameaça nossos empregos e direitos. 
A política de terceirização de Alckmin 
visa a redução de salários – com a perda 
da quebra de caixa e adicional por risco 
de vida - e demissões, com a possível eli-
minação de 1200 postos de trabalho do 
quadro atual.

A terceirização das bilheterias é só o 
começo. Operadores de Trem, Agentes de 
Segurança, Manutenção e Administração 
são os próximos alvos da terceirização 
que visa acabar com a categoria metro-
viária.

Caso tenham sucesso com as tercei-
rizações e privatização, as demissões, a 
redução de salários e o fi m dos direitos 
dos trabalhadores se tornarão  uma rea-
lidade. Isso ocorre porque as empresas 
visam o lucro ignorando as necessidades 
do povo e dos funcionários.

O Sindicato realizou atos (ver pág. 4) 
e está tomando providências jurídicas 
que buscam reverter essas medidas, que 
na prática representam um retrocesso 
das condições de trabalho. Além disso 
os trabalhadores estão há meses em luta 
contra as reformas do governo Temer, 
que aprofundam e ampliam os efeitos 
da crise. É somente com a luta unifi cada 
que poderemos evitar maiores perdas. 
Não podemos parar de lutar, é hora de 
garantir nossos empregos e direitos!

Terceirizações e privatização causam demissões, 
salários menores e queda na qualidade dos serviços

Há muito tempo 
denunciamos os ataques 

que os governos do PSDB 
promovem no metrô de São 
Paulo. Ao longo de quase 3 

décadas, os consecutivos 
governos tucanos realizam 

um verdadeiro desmonte 
do patrimônio público, 

precarizando o transporte 
e as condições de trabalho. 

Apenas a luta organizada 
dos trabalhadores pode 

barrar estes ataques

Nos anos 1990, quando o Brasil atra-
vessava uma grave crise, a solução apre-
sentada pelos economistas conservado-
res era a privatização e desestatização. 
Argumentavam que era necessária uma 
diminuição da participação do Estado com 
a desculpa de modernização, mas nada 
mais era do que a entrega de bens e seto-
res estratégicos à iniciativa privada. Dessa 
maneira o governo FHC entregou, a preço 
de banana, empresas de  transportes, tele-
comunicações, siderurgia, energia elétrica 
entre outras. 

Nesse período foram aprovados pla-
nos de desestatização e privatizações em 
diversos estados e municípios, como em 

SP. Desde então os governos que seguiram 
deram continuidade às práticas. No trans-
porte assistimos ao fi m da empresa pública 
CMTC, responsável pelo transporte rodovi-
ário, o desmonte da ferrovia, das energéti-
cas e os ataques ao metrô público. 

No caso dos ônibus a privatização total 
do sistema resultou na perda de qualidade 
com superlotação, demissões em massa, 
tarifas altas e baixo índice de aprovação 
da população. No sistema ferroviário os 
problemas são frequentes: toda manuten-
ção, parte da segurança e outros serviços 
como da limpeza foram terceirizados e, 
com isso, a queda da qualidade é contínua 
e alarmante.

Um retorno ao século passado

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Reprodução/Sindicato
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Apartamento no Jabaquara
Vendo a 1 km do metrô Jabaquara com 70 m², 3 dor-
mitórios, 1 suíte, ampla sacada, 1 vaga, móveis plane-
jados de qualidade, piscina, quadra poliesportiva, play-
ground e salão de festas. R$ 400 mil (condomínio de  R$ 
420, 00). Tratar com André Barreto, ASM I, esc. D, Base 
TIS, fone: 96708-6607 (OI) (WhatsApp).

Apartamento
Vendo com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro. Ar-
mários nos quartos e cozinha. No 9° andar, com uma 
vaga de garagem demarcada. Na rua Heitor Peixoto, 
n°.725 - bloco B, Vila Monumento. R$ 357 mil. Tratar 
com Gilberto, fone:  2061-6283/2069-1683/9968-14850.

Máquina de Lavar Brastemp
Vendo. Lava até 9kg, eletrônica, 110V, nova, na caixa, 
com nota fi scal. Garantia até setembro com rede de 
assistência técnica. R$ 950,00 (a retirar). Tratar com 
Mistrineiro, ASMI,  ITS, esc. G, ramal: 34915 ou fone: 
99111-0994.

Perfume Ferrari Black
Vendo. Original, importado da Itália, 125 ml. R$ 130. 
Tratar com Mistrineiro, ASMI, ITS, escala G, ramal: 
34915 ou fone: 99111-0994.

Sobrado no Jardim São Paulo
Vendo a 800 m da estação do metrô Jardim São Paulo. 
3 suítes, escritório, cozinha (todos com armários embu-
tidos), sala, lavabo, dispensa, churrasqueira, edícula, 
garagem para 3 autos. Terreno 156m² (área construída: 
183m²). R$ 720 mil. Aceito fi nanciamento (FGTS). Tra-
tar com João, fone: 98332-7159.

Mel e derivados
Vendo mel puro, própolis, geleia real, pólen, mel em fa-
vos, e produtos apícolas em geral. Tratar com José Costa 
na estação Vergueiro, ramal: 15800 e nos fones: 97370-
5644/ 99397-5374/ 2964-9563 ou (15) 3373-7580

Automóvel Classic
Vendo em perfeito estado. Único dono. Preto, 2012. R$ 
16.900,00. Único dono. Tratar com OTM1, VBE, esc. A, 
fone:  5519-8100, ramal: 54711.

Salão de Beleza
Corte, escova, penteado, manicure, depilação, maquia-
gem, química em geral, designer de sobrancelhas, mi-
cro pigmentação de sobrancelhas. Agende seu horário, 
fones: 97415-9268/96085-5458. Falar com Jô.

HB20
Vendo ano 13/14 com 33 km rodados. Em perfeito esta-
do. Vidros elétricos, direção, ar, fl ex, branco, fi lmado. 
R$ 31 mil. IPVA pago. Documentação em dia. Tratar 
com Gilmar Messias, fones: 2982-2600/ 97990-9609.

Apartamento em São Vicente
Vendo com 2 dormitórios + dependência de empregada, 
uma vaga de garagem, churrasqueira. A 10 minutos da 
praia. Condomínio: R$ 180 e IPTU: R$ 160.  Tratar  com 
o OT Valmir Sousa, fone: (13) 99126-4403 ou em JAT, esc. 
B, fone: 3179-2000 ramal: 16718.

Mesa de jantar
Vendo mesa com tampo em vidro e pés de madeira, 
com 6 cadeiras em corino. R$ 600. Aceito proposta. Tra-
tar com OT Mônica, fone: 3482-3942, ramal: 16189. 

Fiat Idea ELX
Vendo ano 2010/2010, preto, 1.4, fl ex, direção, ar e vi-
dros elétricos, roda de liga leve, som, computador de 
bordo. Novíssimo! R$ 23 mil. Tratar com Edinaldo, 
OTM2, REP, esc. C, fones: (31) 7920-000, ramal: 36211 ou 
(11) 95125-3274 (Tim).

Pedreiro profi ssional
Especializado em acabamentos. Atendo principalmen-
te na Zona Sul e ABC. Tratar com José Aristides, fones: 
95731-9530/ 5614-2892.

Familiar Magic City
Vende-se um título familiar do Parque Aquático Magic 
City em Suzano/ SP. Título Sócio Remido. R$ 9 mil. Tra-
tar com Floriano, fones: 97449-2320/ 95439-0795.

Vendo Sobrado
A 7 minutos metrô Ana Rosa (600 m). Sobrado não ge-
minado, ensolarado e arejado, 136m² de área constru-
ída, terraço com churrasqueira. Edícula com banheiro 
nos fundos e mais um terraço sobre a edícula. Garagem 
com portão eletrônico e com lavabo. A 1 km do Parque 
da Aclimação. Documentação em ordem. R$ 672 mil. 
Tratar com Silva, fone: 98482-0988. 

NG Corretora de Seguros
Trabalhamos com todo tipo de seguro. Preços diferen-
ciados para metroviários e familiares. Falar com Neide 
Gomes, fones: 2093-6607/2289-2968/99876-0888 ou pelo 
e-mail: neide@terra.com.br

Honda Civic
Vende-se ano 99. R$ 9 mil. Tratar com Orlando, usina-
dor ferramenteiro, Pátio Jabaquara, horário comercial, 
no fone: 5060-4455, ramal: 455 ou pelos fones: 99512-
5323/97988-4416 (WhatSapp)

Presentes na Kuma Store
Conheça e descubra um universo de presentes para 
todas as ocasiões. Trabalhamos com pelúcias, colecio-
náveis, itens para decoração e muito mais! Tudo com 
temática geek e criativa. Compre no site: www.kumas-
toregeek.com.br ou WhatsApp: 97338-6348

Consórcio Porto Seguro
A Porto Seguro oferece o Plano Redutor: parcelas re-
duzidas de 30% até a contemplação. Prazo 200 meses. 
Crédito de R$ 250 mil, parcela R$ 1.169,67 e crédito de 
R$ 500 mil - parcela R$ 2.339,33, até a contemplação. 
A menor taxa do mercado 0,09% ao ano. Quite o saldo 
devedor de seu fi nanciamento e empreendimento co-
nosco. Entre em contato com a consultora Cida, agende 
uma visita, fone: 97958-2041 (WhatsApp).

Classifi cadosBilheterias

O Sindicato vem denun-
ciando sistematicamente a 
falta de funcionários no me-
trô. O quadro mínimo esta-
belecido pela empresa, além 
de provocar postos aban-
donados, coloca em risco a 
vida dos metroviários, au-
mentando os casos de assé-
dio moral e sexual.

Recentemente, na esta-
ção Deodoro, a OTM 1 Su-

zana Ferreira, foi vítima 
de assalto. Ela, ao abrir a 
porta da estação para o 
pessoal da Manutenção, 
foi surpreendida por ban-
didos e roubada. 

Para privatizar, a em-
presa precariza o servi-
ço, colocando a vida dos 
funcionários e usuários 
em risco. Uma prática ir-
responsável e desumana. 

Os metroviários realizaram 
recentemente duas ativida-
des contra a terceirização 

das bilheterias em Capão Redon-
do. Na madrugada do dia 24/6, 
vários metroviários, organizados 
pelo Sindicato, realizaram um 
ato para impedir a implementa-
ção da terceirização. As catracas 
tiveram que ser liberadas aos 
usuários no começo do dia por 
conta da ação do Sindicato. 

Numa tentativa de intimida-
ção e prática antissindical, o Me-
trô deslocou mais de 20 ASs de 
todas as Linhas para retirarem 
os metroviários manifestantes 
da estação. Após conversarem, 
os ASs se recusaram a cumprir 
esta determinação e apoiaram a 
luta contra a terceirização. Um 
grande exemplo de unidade da 
categoria. 

Na tarde do mesmo dia foi re-
alizado um ato político-cultural 
contra a terceirização e a priva-
tização do metrô com o nome de 
“Privatização, não. O metrô é do 
povão!”. Participaram vários ar-
tistas, metroviários e a popula-
ção da região. 

O Sindicato também está 
movendo ações judiciais contra 
a terceirização. Os metroviários 
continuarão resistindo!  

Metroviários lutam 
contra a terceirização

Falta de quadro provoca risco de morte

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

 Intrajornada
Sindicato busca agilização das Portarias

No dia 26/6 foi reali-
zada uma reunião entre 
o Sindicato, o Metrô e re-
presentantes da SRTE (Su-
perintendência Regional 
do Trabalho e Emprego) 
para discutir a Intrajor-
nada. 

A SRTE já realizou vi-
sitas a áreas da empresa 
para verifi car os docu-
mentos relativos às jorna-

das, escalas e condições 
de trabalho. Com base nas 
informações contidas, os 
fi scais enviarão relatórios 
para o Superintendente 
sobre suas visitas. 

O Sindicato e o Me-
trô buscam agora mar-
car uma audiência com a 
SRTE para solicitar a agi-
lização da emissão das 
Portarias.  

Piquete  
contra a 

tercei-
rização das 
bilheterias  

em Capão 
Redondo e 

ato-show 
contra a 

privatização 
da Linha 5 

Foto: arquivo/Sindicato

Foto: Paulo Iannone/Sindicato


