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Secretário dos Transportes Jurandir Fernandes 
recebe o Sindicato, que propõe a revisão do plano. 

Ato pela suspensão do Plano dia 20/1

• Aumento salarial dos políticos
• Presidente: 133,9%
• Deputados e senadores: 61,8%
• Governadores: 26%

Manifeste sua indignação contra mais este roubo à população!
Faça sua parte integrando o abaixo-assinado eletrônico para 
externar a desaprovação pública aos atos desta elite política. 

(http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoListaSignatarios.
aspx?pi=P2010N4596)

EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR, 
SINDICATO PEDE SUSPENSÃO DO PLANO

Após a reunião com o Secretário dos 
Transportes Metropolitanos Jurandir 
Fernandes no dia 28 de dezembro, 
divulgada no bilhete 406 (foto), o Sindicato, 
representado pelo presidente Altino de 
Melo Prazeres, além de representantes 
de centrais sindicais, reuniram-se  no dia 
13 de janeiro com o governador do Estado 
de S. Paulo, Geraldo Alckmin. O Sindicato 
apresentou uma carta (veja íntegra no 
site) solicitando a suspensão do plano 
de carreira imposto pela. Cia.; a volta do 
transporte subsidiado para a população do 
estado; expansão do sistema metroviário; a 
volta dos demitidos em 2007 etc.

É o Sindicato na luta em defesa da 
valorização do trabalho metroviário e por 
um Metrô público, de qualidade e estatal 
para atender a população.

Parlamentares aprovam aumentos de 
até 130% nos salários do legislativo e de 
6% para o mínimo

• E para o povão...
• a previsão de aumento do  
salário mínimo é de 5,9%

O Sindicato convoca a categoria a participar no dia 20 de Janeiro, às 17h30 em frente ao Edifício Cidade II, na rua Boa Vista. Só 
com a mobilização será possível conquistar o Plano que precisamos! A presença de todos é importantíssima. Compareçam!

Reivindicamos: Plano de Carreira: Suspensão da implantação e abertura de negociações; VR e VA (solução imediata dos 
problemas); cheque-supermercado; Privatização: não à privatização. Por um Metrô Público, Estatal e de Qualidade

Edição dedicada às vítimas das enchentes pela negligência dos governos estaduais e federal

Reuniões setoriaisProgramação das setoriais nas áreas:
Plano de carreira, VR e VA, cheque-supermercado, etc.

Data Hora18/01 23h30
18/01 23h3019/01 10h4520/01 10h4520/01 16h

Área
PSO/VPN/CCV (IMG+LUM+ANR+VMN)VPL/PIT - no bloco CMetrô I - na portariaCCO - na portariaCidade II - no saguão

O Sindicato realiza setoriais nas áreas, programadas para serem 
realizadas mensalmente, para trocar informações com a categoria sobre 
a campanha contra o Plano (fim) de Carreira, VR, VA, agora Cheque 
Alimentação, organização, entidade etc.

Conforme compromisso, apresentamos, nesta edição, 
encarte da prestação de contas desta gestão

Conforme compromisso, apresentamos nesta edição, 

encarte da prestação de contas desta gestão.

Periodicamente a categoria receberá o balancete de 

sua entidade e anualmente convocaremos assembléia 

geral ordinária para aprovação de contas, divulgada 

com um prazo não inferior à 5 dias, o suficiente para 

o conhecimento de todas as escalas, para não repetir 

a última assembléia geral ordinária nesse sentido, 

convocada por bilhete (402)  e edital publicado em 25 

de Outubro marcando a assembléia para 27 de Outubro, 

que não chegou ao conhecimento da grande maioria de 

trabalhadores (veja redução bilhete ao lado).

Cheque-supermercado

No final da tarde de sexta-
-feira, dia 14, a categoria foi 
informada que o cheque-su-
permercado perderia a valida-
de a partir de segunda-feira, 
dia 16. Essa irresponsabilida-
de do Metrô deixa centenas 
de companheiros sem possi-
bilidade de fazer compras e, 
aqueles que não forem avisa-
dos a tempo, correm o risco 
do constrangimento de ser in-
formados pelo caixa do super-
mercado.

Mais um 
desrespeito com 
o trabalhador
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Vendo Escort Guia
1.8 gas., mod. 93 (sapão), cinza, IPVA, 
insp./licenc. ok, tapeç. ok, alarme, 
ar, trio, trava, roda liga leve, dir. 
hidr., retrov. elétr. ajuste banco e 
vol., desemb. limp. trás. teto solar, 
CD player, farol de milha, encosto 
cabeça, ajuste lomb. Manual. R$ 9.000 
-  Jefferson Lucio – JPS 5X2 T r 14715, 
tel. 7268-0955 e 8634-9765

Sites e Loja Virtual
Tenha sua identidade virtual! Sites e 

loja virtual p/ internet. Melhor preço e 
qualidade do mercado! Luciene ajud. 

manut. PAT - tel 8014-1810, 3444-1283 

Vendo 2 casas independentes
Jd. Rosa de Franca – Guarulhos – 
sobrado, casa baixo: 3 q., sala ampla, 
2 vagas, 3 WC, coz., a. serv., quints. 
– casa cima: 2 q., s., coz., 2 WC, gar/
salão, 2 var. e quint. Gde. (IPTU, água, 
luz, planta e entrs. seps.), escrit., 
bairro tranq., bem local. Bom p/ 
com. R$ 280.000, est. propsts. http://
www.webcasas .com.br/imovel/
sp/ficha/508601/vendo-2-casas-
independentes.html – Gilmario – 
GMT/MTT – PAT – Bl. B 3º and. Cel. 
8037-9618

Vendo Golf 96/97
Completo, vermelho cereja, 3 alarmes, 
som, kit gás, gasol., rodas liga leve, 
doctos. ok, s/ dívida, – Gilmar Messias, 
tel. 2982-2600 e 7990-9609

Ap. Praia Grande
Alugo Vila Guilhermina - 100 mts da 
praia. 1 dorm. Acomod. p/ 6 pess., 
fin. sem., temp. ou férias. amb. fam.  
Gilmar Messias  tels. 2982-2600 e 
7990-9609

Sobrado Itanhaém
 Alugo temps., fin. sem. e feriados. 2 
qtos. , 2 banhs., sala, coz., chursqª., 
gar. cob. Acomod. 10 pes.. Comercio 
próx. 200 metros da praia. Informs. 
Sergio Abdalla tels. 2947-6729, 2228-
4986, -9504-8683 e 9736-9789

Toque de Fada Estética Corporal
Drenagem Linfática – Massoterapia 
- Redução de Medidas - Limpeza de 
Pele -  Massagens Relaxantes etc. 
Flavia tel.: 2944-7285

Limpe Seu Nome
Cancel. Protest., chqs. devs., 
negociação dívidas, decl. Imp. Rend., 
SPC/SERASA, decls. Renda, certid. 
Em geral. Jaime Domingos, M1 – tel. 
3371-7128 e 8144-0253

Oficina Mecânica Mineirinho
Pré-Inspeção Veicular (facilitamos o 
pagamento) - Rua Narcizio Araújo, 455 
– F: 20564868 Itaquera

Textura ART
Grafiato – Textura - Pintura em geral – 
Paulo tel. 7292-4640

Siena 2004
Prata, al., t.e, v.e, d.t, rodas de liga 
leve 85mil kms – Trat. Leandro - Elet. 
Manut., PAT, hor. com. tel. 3444-1415 e 
(13) 9172-3464 

Honda Bros 125cc
Azul, alarme, único dono, 25mil 
rodados. 
Leandro Elet. Manut. PAT, hor. com. 
tels. 3444-1415 e (13) 9172-3464 

Contabilidade e Adm. Condomínio
Abert. Emprs. - Transferência – 
Alter. Contratual – Inscr. MEI (Micro 
Empreendedor) - Imposto de Renda 
– Contab. Ger. e Adm. Condom. - O 
Melhor Custo Beneficio. Faça uma 
consulta s/ compromisso. Marcos ITS 
H - Tel. 2053-9149/9599-2014

Apto. São Matheus
Vendo 2 dorms., coz. plan., pisc., 
churrs., cond. +ou- R$200, por R$ 135 
mil. Marcelo Santos, ITS K  tel. 2867-
0852 e 2011-5973

Classificados

Hoje, estou aqui para homenagear 
todos aqueles que edificaram o 
consenso para atingirmos esse objetivo 
de estarmos juntos. 

Este ano que se inicia será o começo 
do fim da falta de unidade. Daqui pra 
frente seremos um por todos e todos 
por um.

Este ano homenagearemos esses 
homens e mulheres, nossos soldados 
e guerreiros, esses maridos e esposas, 
nossos irmãos e irmãs, nossos filhos.

Vamos recordar aqueles que se foram e 
vamos agradecer por aqueles que foram 
salvos e que estão do nosso lado nesse 
momento.

Metroviários e Metroviárias, prestem 
atenção! É verdade o que muitos 
ouviram. Os ataques contra a classe 
trabalhadora estão por vir, pois o neo-
liberalismo não dá trégua. Acreditem 
quando digo que teremos tempos 
difíceis pela frente.

E para nos prepararmos, é necessário, 
primeiro, deixar o medo de lado. E isso 
não quer dizer "ser irresponsável ou 
partir para heroísmos kamikazes".

Eu me encontro aqui, perante vocês, 
sem medo. Por quê ? Porque acredito 

em algo de que duvidam ? Não.
Estou aqui sem medo porque eu me 

recordo.
Estou aqui sem medo, com a coragem 

necessária, não pelo futuro que nos 
espera, mas pelo passado que nos trouxe 
até aqui.

Eu me lembro que há mais três 
décadas, nós trabalhadores metroviários 
estamos lutando contra as forças 
burguesas do estado, sedentas por lucro 
fácil, custe o que custar.

Eu também não esqueço que este 
estado burguês, vem mandando há mais 
de três décadas seus asseclas para nos 
"destruir".

E que após essas décadas de 
confronto...eu me lembro de um fato 
mais importante... Ainda estamos aqui.

Este ano enviaremos uma mensagem 
a todos aqueles que são suspostamente 
nossos inimigos.

Este ano vamos fazer todos pontos 
cardeais das linhas do metrô tremer.

Este ano seremos ouvidos nos quatro 
cantos desse Brasil.

Este ano vamos fazer com que se 
lembrem que somos metroviários, e nós 
não temos medo.

Cabe a todos nós defender todos os 
metroviários da melhor forma possível.

Próxima estação: liberdade e luta.
A soma das nossas forças, fará a 

diferença.

Opinião do Diretor

Janeiro de 2011

Foi criada uma grande 
expectativa no fim da gestão 
anterior do Sindicato, ao divulgar 
para a categoria que estaria em 
vias de obter o pagamento da 
multa de R$ 3.360.000 pelo atraso 
no cumprimento da decisão do 
TST por parte do Metrô.

No último dia 14 de dezembro, 
o TRT 2ª região indeferiu por 
dois votos a um a solicitação 
de Agravo de Petição interposta 
pelo Sindicato para tentar 
receber a multa, considerando-a 
indevida.

Segundo parecer do advogado 
da entidade, Magnus Farkat, 
que acompanhou o processo na 
sua totalidade, havia o risco de 
perder no TRT, ao contrário do 
que foi divulgado em outubro, no 
fim da gestão anterior. Agora, de 
acordo com o advogado, ainda 
cabe recurso ao TST.

Esta representação dos 
trabalhadores metroviários 
continuará lutando pelos direitos 
da categoria, esclarecendo de 
forma responsável, cada passo 
dado no processo.

TRT da 2ª Região rejeitou o pagamento da multa 
da Campanha Salarial de 2003 (2438/2003):

Advogado do sindicato interpondo agravo 
de petição derrota no TRT

Negligência no passado, luta no presente:  
Encaminhamos o desinterdito da entidade!

Detalhe do lacre  da 
prefeitura na porta 
do  Sindicato dos 
Metroviários

Processo 2003

Editorial

Mal iniciou o mandato de 
Alckimin e o governo já anunciou 
a implantação de medidas que 
aprofundam a privatização e o 
arrocho.

As declarações públicas do 
governador e do novo secretário 
de Transportes Metropolitanos, 
afirmam que a expansão da rede 
metroviária será feita através de PPP´s 
(Parceria Público Privada), sistema 
de concessão adotado na Linha-4 
Amarela, que na prática  transfere 
recursos do estado para empresas 
privadas. Concessão que levou ao 
arrocho salarial e irresponsabilidade 
para com o serviço público, com 
sucessivos aditivos financeiros de 
contratos e adiamentos de entrega de 
estações, além da morte de pessoas 
em acidentes por negligencia com a 
segurança.

O governo levanta inclusive a 
possibilidade da expansão da Linha-5 
Lilás (suspensa por suspeita de 
fraude, conforme matéria na página 
3), ser feita através de PPP, o que 
também coloca em risco o emprego 
dos metroviários.

Alckmin também anunciou corte 
de 20% nos investimentos e 10% 
no custeio de educação, saúde e 
segurança. 

Essas medidas iniciais do governo 
repetem as velhas práticas cujas 
conseqüências são os descalabros que 
estamos assistindo no serviço público 
em todas as áreas, e que tem causado 
inclusive centena de mortes, como as 
recentes enchentes e deslizamentos. 

Apesar das lamentáveis declarações 
das intenções do governador em 
relação aos transportes, educação, 
saúde e segurança, no último dia 
13 foi realizada uma reunião das 
centrais sindicais com o governador 
e a CONLUTAS convidou o 
presidente do Sindicato Altino para 
apresentar as reivindicações dos 
metroviários pessoalmente através 
de uma carta (conforme matéria na 
capa, na íntegra no site do sindicato), 
apresentando os nossos atuais 
problemas e reivindicações.

O Sindicato, ciente que não 
bastam apenas reuniões e cartas 
de reivindicações, conclama os 
metroviários a somarem forças, 
unificados, para enfrentarmos juntos 
os desafios conjunturais postos no 
nosso caminho.

NOVO GOVERNO , MESMAS 
VELHAS PROPOSTAS

SINDICATO FOI EM REUNIÃO 
COM O GOVERNADOR 
APRESENTAR NOSSAS 

REIVINDICAÇÕES.

A direção do Sindicato, que 
prontamente encaminhou os pré-
requisitos para a regularização 
da sede da entidade, já solicitou 
o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB), documento 
essencial para obtenção do 
Habite-se e da Licença de 
funcionamento. Ao que tudo 
indica, muito em breve estaremos 
com a situação da sede 
regularizada.

OT/JAT CARLOS ESTEVAM 
(CHACAL)
Diretor de Assuntos 
Previdenciários
Sindicato dos Metroviários/SP
Cipista da Linha 1 - Azul do 
METRÔ/SP
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No último dia de 2010, o governo confirmou que a tabela 
do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) -- que, desde 
2007, é corrigida pela meta de inflação, de 4,5% -- não teve 
mudança para o ano-base 2011.

A defasagem desde 1995, que já superava 64%, deve 
passar de 70%, segundo cálculos do Sindifisco Nacional.

A tabela precisaria ter um reajuste de 71,5% para 
compensar toda a inflação acumulada entre 1995 e 2011. 
Isso significa que os contribuintes têm sido descontados bem 
acima da reposição dos salários, corrigidos ao menos tendo 
como base o índice de preços acumulado.

De acordo com o diretor de Estudos Técnicos do Sindifisco, 
Luiz Antonio Benedito, esse cálculo leva em conta o centro 
da meta de inflação no ano, estipulada em 4,5%.

A correção anual da tabela tinha como meta assegurar 
maior justiça tributária. Ao abandonar essa política, o governo 
expõe contribuintes a uma sobretaxação e provoca alta na 
arrecadação do IR

Governo Federal corrói o salário com 
manutenção da tabela do imposto de renda
Tabela de desconto do IR tem defasagem acima de 64% ; Cálculos mostram que trabalhador com salário de R$ 2.550 
paga 800% mais Imposto de Renda do que deveria com a tabela reajustada 
reprodução e atualização da matéria de Nelson Rocco, do portal iG São Paulo em 13/12/2010

No primeiro discurso como secretário dos Transportes 
Metropolitanos, dia 5 de janeiro, Jurandir Fernandes 
defendeu as Parcerias Público Privadas (PPPs, lei 
11.079 sancionada por Lula em 30 de dezembro de 2004 
que legalizou as privatizações no país), para a solução 
do problema da ampliação do sistema metroviário, 
baseando-se na ação do Governo Federal através da 
Infraero, privatizando os aeroportos.

O secretário elogiou o modelo da Linha 4 – Amarela 
como exemplo da parceria com os interesses privados 
que dá certo, omitindo as oito prorrogações de prazo, 
os aditivos de contrato, além da irresponsável economia 
na infra-estrutura da obra pressionada pelo lucro, real 
interesse da iniciativa privada, que provocou o acidente 
em Pinheiros no dia 12 de janeiro de 2007, matando sete 
pessoas, e até hoje sem condenação dos responsáveis.

Jurandir não conseguiu se esquivar das denúncias de 
fraude na licitação dos lotes 3 e 8 da Linha 5 – Lilás, 
afirmando que, se até 30 de janeiro permanecer o 
impasse criado pelos recursos das empresas contra a 
anulação que o governo se viu forçado a fazer -  após 
publicação antecipada do resultado na mídia,  só a 
Justiça decidirá sobre uma nova concorrência.

O secretário ainda insistiu que se houver nova 
concorrência continuará defendendo o modelo da PPP 
da Linha 4 – Amarela, que tantos prejuízos causaram à 
população da cidade. Ainda adiantou o reajuste da tarifa 
do Metrô para fevereiro, prometendo que não quer “nem 
pensar em passar de R$ 3”.

Além disso, o secretário de Alckimin prometeu a 
redução de intervalo entre os trens do Metrô e da CPTM, 
otimizar os corredores de ônibus e só por último tocou 
na necessária ampliação da malha metroviária. 

Mas “utilizar melhor”, “aprimorar”, “busca contínua de 
qualidade e eficiência”, termos usados no seu discurso, 
ter como paradigma a PPP da L 4 – Amarela e a licitação 
suspensa da L 5 – Lilás, o lucro do interesse privado 
continuará prioritário em detrimento ao prejuízo da 
classe trabalhadora explorada por um transporte caro, 
já não tão confortável, seguro e eficiente como outrora.

A luta pelo direito de um transporte público, estatal e de 
qualidade para a população, exigindo o dever do Estado 
em fornecê-lo, continua!

Interesse Privado: Lucro garantido. Risco também. Jurandir Fernandes, novo Secretário de Trasnportes Metropolitanos 
(detalhe) elogiou  o modelo da linha 4, responsável pelo acidente de Pinhaieros que matou 7 pessoas (esq).

Novo secretário defende PPPs:
A luta por um transporte digno para o povo continua!

Tribunal de Londres recebeu denuncia de 
corrupção contra Alstom no Brasil

A “Rádio Bandeirantes” noticiou, no dia 12 de 

janeiro, que autoridades britânicas apresentaram 

documentação aos tribunais denunciando a 

corrupção exercida pela Alstom em vário países para 

conseguir contratos governamentais.

As propinas envolveriam mais de 81 milhões de 

libras (cerca de R$215 milhões), abrangendo o 

período de 2003 a 2010 em contratos firmados com 

o Metrô, as usinas de Belo Monte, Itá e Jirau entre 

outras denúncias. Já em 2008, o “Wall Street Journal” 

afirmava que a Alstom teria pago US$6,8 milhões, 

para obter um contrato de US$45 milhões para obras 

do Metrô de São Paulo. Estranhamente, nunca houve 

divulgação de uma investigação mais profunda sobre 

essas denúncias, nem pelo governo estadual nem 

pelo governo federal.

O Sindicato dos Metroviários exige que se 

instaure uma investigação pública real e que se 

esclareçam todos esses contratos. Pleiteamos que 

os trabalhadores, que são os que pagam através de 

impostos esses prejuízos milionários, tenham o direito 

de indicar um auditor de confiança.

Renda mensal tributável (R$) Imposto atual Imposto corrigido R$ %

2.000 37,57 isento 37,57 --

2.460,11 88,08 isento 88,08 --

2.500 101,56 11,26 90,30 801,95

2.800 139,06 33,76 105,30 311,91

3.500 281,88 86,26 195,62 226,78

4.000 407,22 159,61 247,61 155,13

5.000 682,22 332,42 349,80 105,23

6.142,58 996,43 603,25 393,18 65,18

7.500 1.369,72 976,54 393,18 23,63

10.000 2.057,22 1664,04 393,18 23,63



Cotidiano
Participação nos resultados
 Conforme compromisso divulgado pelo Me-

trô, a PR será de no mínimo R$ 3.600,00, ou 
R$ 2.783,83 mais 40% do salário base. 

Os metroviários mais do que merecem essa 
PR e esperamos que a empresa não venha 
com história e garanta o pagamento integral 
em fevereiro. 

Na próxima campanha vamos lutar para ter 
uma PR linear (igual) para todos.

Lanchonete do Sindicato:  
 Retificação do edital de locação 

Em conseqüência da interdição da sede da 
entidade por não ter regularizado a Licença 
de Funcionamento e o Habite-se desde sua 
inauguração há 20 anos, e também por não 
ter disponibilizado no site do Sindicato o edital 
de locação da lanchonete na íntegra confor-
me publicado (Plataforma nº562), serão re-
programados os prazos do edital de locação. 

As condições de participação estão disponí-
veis no site do Sindicato e o prazo para entre-
ga de propostas é 03 de Fevereiro de 2011. 
Somente metroviários podem participar desta 
concorrência, não sendo aceitas propostas de 
outras pessoas físicas ou empresas. Informa-
ções na secretaria de Patrimônio, pelos tele-
fones 2095-3634.

Colônia em Caraguá:  
 Sorteio para o Carnaval

Estão abertas as inscrições, até o dia 31 de 
Janeiro, para o sorteio público, programado 
para 1º de Fevereiro, 18h no Sindicato, dos 
30 apartamentos para o período de Carnaval, 
de 5 a 8 de Março deste ano. Aos participan-
tes: Boa Sorte! 

Reunião das Comissões das  
 Secretarias dos deptos. Jurídico 
e Previdenciário

Dia 20 de Janeiro, às 18h30, esta progra-
mada a reunião unificada das secretarias de 
Assuntos Jurídicos e Assuntos Previdenciá-
rios, para o planejamento de atuações para o 
próximo período, aberta a todos interessados. 
Participem! 

Reunião da comissão das 
Secretarias de  Políticas  
Sociais e Intersindical

Será realizada no dia 19 de Janeiro de 2011, 
às 18 horas, a reunião das comissões inte-
grada das Secretarias de Políticas Sociais e 
Intersindical, para planejamento de atuação 
no próximo período. Todos os interessados 
estão convidados.

CSTs todas as linhas
Reunião dia 10 de Fevereiro, às 10 e 15h30 

para pautar assuntos a serem encaminhados 
em reunião com o depto. Participem!

Escada Rolante: Abaixo Assinado
A secretaria de Saúde, junto com os funcio-

nários das ERs, está passando um abaixo-as-
sinado por melhores condições de trabalho.

Os metroviários das ERs e MRS sofrem dia-
riamente com materiais, ferramentas e proce-
dimentos ultrapassados, gerando um grande 
número de seqüelas em conseqüência do 
descaso do Metro. 

É hora de dar um basta! Metroviários do 
MRS e ER’s participem dessa luta!

PIT: micro ônibus e estaciona-
mento

No dia 12 de janeiro, o Sindicato reuniu-se a 
empresa para reivindicar a mudança do ponto 
do micro ônibus, já que o novo local é inade-
quado e inseguro. A empresa apresentou duas 
propostas que serão avaliadas pelos trabalha-
dores. 

Na mesma data ocorreu nova reunião sobre 
a falta de vagas no estacionamento. Os traba-
lhadores solicitaram a disponibilização de va-
gas, o recadastramento dos usuários e a libe-
ração para uso nas noitadas e fins de semana.

Equiparação Salarial
O Sindicato esta relacionando os metrovi-

ários admitidos nos últimos anos que estão 
com o salário defasado em relação a outros do 
mesmo concurso e vai agendar reuniões para 
discutir e encaminhar negociações e/ou ações 
judiciais.  Metroviários nesta situação devem 
entrar em contato com o secretário de Políticas 
Sociais Narciso, tel. 9763-9614.

Linha 5
O Metro tem adotado punições injustas como 

método de trabalho. O sistema não apresenta a 
mesma qualidade do passado devido à falta de 
investimento e a insuficiência do quadro de fun-
cionários, ocasionando as já rotineiras panes, 
superlotação e como resultado do aumento das 
reclamações, a empresa opta em responsabilizar 
os trabalhadores. 

Na L5 a chefia de estações tem adotado essa 
política. Se o usuário maltrata os funcionários de-
vido ao stress causado por problemas do sistema, 
mesmo sem ser o responsável pelo problema, o 
metroviário têm sido punido com anotação no ROA 
e orientação. O Sindicato discorda desse método. 
O que resolveria o problema do Metro e dos usuá-
rios é mais transporte público, estatal e de qualida-
de, sem tarifa exorbitante e não estimular o uso do 
chicote na mão do chefe.

Linha 5: Abaixo assinado  
 área de Lazer

A área de lazer da L5 foi entregue em 05/11/2010 
após 2 festas (eleitoreiras) de inauguração.  Se-
gundo o combinado entre Cia. e Sindicato na épo-
ca, seria inaugurada com quadra e o restante dos 
“equipamentos” viria em etapas, comprometendo-
-se em apresentar um cronograma para a catego-
ria. Os companheiros da L5 estão promovendo um 
abaixo assinado cobrando as melhorias, constan-
tes inclusive no acordo coletivo. O Sindicato agre-
gando-se ao movimento da base encaminhará o 
abaixo assinado ao Metrô cobrando o cumprimen-
to do prometido.

Concursados para SLOs
Companheiros que participaram do concurso ex-

terno para SLOs, contatem os ASs Levi (lerafa@
gmail.com) e Marcelo Soares (amado_vagabun-
do@ig.com.br) para informarem-se sobre a dis-
cussão e propostas de encaminhamentos da reu-
nião realizada no sábado 14 de Janeiro último, do 
grupo aprovado no recente concurso para SLOs.

Reunião com o chefe do Tráfego
No dia 23/12/2010, alguns diretores do tráfego das 

Linhas 1, 2 e 3, reuniram-se com o coordenador e 
com o chefe de departamento responsáveis pela 
OPC, respectivamente Tadeu Alves e Wilson Nagy.

Nesta apresentação, foram discutidos itens re-
levantes da área como: excesso de horas extras; 
diferenças salariais; de carga horária e a falta de 
funcionários.

Foi antecipado que os AM’s seriam convidados 
para OT, confirmando-se parcialmente no dia 
03/01/2011, onde dos 60 AM’s da companhia, 40 
foram promovidos e 4 temporariamente impedidos 
por terem sido punidos no último.

Linha 2: Problemas
Evacuação em VMD, expondo os funcionários a 

riscos com eventuais usuários, além de percorrer, 
sob pressão do CCO, toda a extensão da plata-
forma. 

Bilheterias TRI há três meses as portas das duas 
bilheterias blindadas estão quebradas, como o mi-
crofone e o alto falante de um guichê.

 A operação assistida de SAC a VPT já dura 5 
meses e essa situação tem gerado muito estresse 
para usuários e funcionários. Se o sistema CBTC 
não tinha condição de funcionar não deveria ter 
iniciado a operação. Essa precariedade tem obri-
gado vários trens a andar em manual no trecho, 
trazendo problemas de segurança. Como as por-
tas de plataforma também não funcionam, os AEs 
são obrigados a passar o turno em pé operando 
o painel.

Emissão de CAT (Comunicado de Acidente de 
Trabalho) sendo dificultada por algumas supervi-
sões, com o subterfúgio de limite de prazo, geran-
do desentendimento entre trabalhadores.

Plano (fim) de Carreira:
Mais um absurdo!
Os ajudantes de manutenção da Mecânica e Elé-

trica, com curso concluído no SENAI, foram cha-
mados para apresentar a carteira de trabalho para 
entrar na primeira faixa de Oficial de Manutenção 
Industrial.

Os ajudantes do Almoxarifado e da Civil não são 
citados no Plano e estão sem perspectiva alguma.

Um absurdo e total desrespeito aos companhei-
ros que dão duro pela Cia.

Estes e os demais problemas serão questionados 
pelo Sindicato nas negociações e juridicamente.

Patrimônio: outros 
problemas a serem 
resolvidos!
Novo portão do estacionamento: 
um poste no caminho!

Há cerca de 4 meses deu-se 
início à obra para readequar a 
localização do portão de saída 
do Sindicato, conforme legislação 
vigente. Ocorre que bem no meio 
da passagem há um poste de 
energia elétrica, placa de trânsito 

e iluminação pública.
Com o objetivo de corrigir este 

“feito” e evitar a ocorrência de 
acidentes, o Sindicato encaminhou 
as devidas providências para que 
o poste seja realocado, liberando o 
acesso à entidade com segurança.

A área de lazer foi intimada pela 
fiscalização da prefeitura no dia 
18/08, devido à queixa de vizinhos 
incomodados pelo ruído de festas 
após às 22h. Além do risco de multa 
de R$ 30mil em caso de reincidência, 
exigiu-se a regulamentação da 
documentação do espaço, ocupado 

desde 1990.
Apesar das irregularidades e 

má conservação, o Sindicato 
providenciou a higienização da área 
de lazer.

A entidade não economizará 
esforços para regularizar e adequar o 
local para usufruto dos trabalhadores. 

A categoria finalmente obteve a 
certidão do Habite-se da prefeitura de 
Caraguatatuba para legalização do 
funcionamento da colônia de férias.

Após inspeção no local, a diretoria 
contratou a duplicação da banda larga 
e instalou o sistema Wireless para 
que os metroviários tenham acesso à 
internet na colônia, bastando solicitar 
uma senha ao zelador.

Também foram adquiridos 

novos travesseiros para todos os 
apartamentos, já que os anteriores 
tinham três anos de uso.

Porém, há investimentos urgentes 
para evitar a deterioração do 
patrimônio dos metroviários, como 
uma cobertura da laje sobre a cozinha 
e lavanderia coletivas, sendo que o 
espaço ainda poderia ser dividido em 
sala de jogos e de convivência para 
os metroviários.

Apesar da propaganda e gastos 
com a festa da reinauguração da 
quadra do Sindicato, a reforma do 
telhado não acabou com o problema 
de goteiras e o piso continua 
inadequado para a prática esportiva.

Devido a consecutivos acidentes 
ocasionados pela falta de 
aderência, o Sindicato foi obrigado 

a interditar a quadra novamente até 
sua adequação. Para tanto, fará 
os reparos necessários, utilizando 
orçamento preliminar de cerca de 
R$ 20 mil. O objetivo é garantir que 
os metroviários, amigos e familiares 
tenham condições seguras 
para praticar esportes em suas 
dependências.

Regularização da área  
de lazer do Sindicato!

Colônia em Caraguá:
Enfim obtivemos o habite-se!
A partir desta temporada a categoria também 
dispõe  do sistema Wireless para acesso à internet

Quadra permanece interditada:
piso impróprio e goteiras

Publicação oficial 
do Sindicato dos 
T r a b a l h a d o r e s 
em Empresas de 
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Novembro 2010

Prestação de contas do Sindicato dos Metroviários

Conforme compromisso assumido durante a campanha, apresentamos 
a prestação de contas do início da nossa gestão. Reafirmamos que 

periodicamente a categoria metroviária receberá o balancete da sua entidade

GESTÃO INICIO 08/11/2010

SALDO BANCO DO BRASIL  186.078,37 

SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  64.156,05 

 250.234,42 

ENTRADA

ADMINISTRAÇÃO

Compra Aparelho Celular Federação  123,00 

Doação de Processo  4.038,82 

Imposto Sindical  2.268,54 

Mensalidade Associados  264.878,41 

Mensalidade Associados (Atrasadas)  4.599,32 

Mensalidade Associados (Aposentados)  830,00 

Seguradora Fridon Nov/10  2.750,00 

Processos Recebidos para Repasse  409.957,66 

Reembolsos Banda do Trem Eletrico  1.500,00 

SUBTOTAL  690.945,75 

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Diárias da colônia  3.646,66 

Passaporte Playcenter/Hopi Hari  638,70 

SUBTOTAL  4.285,36 

TOTAL DAS ENTRADAS  945.465,53 

SAÍDAS

01 - FUNCIONÁRIOS - OUT/2010

Assistência Médica Funcionário LM  940,03 

Cesta Básica  3.038,88 

I.N.S.S. (Out/10)  34.366,75 

I.R.R.F. (Out/10)  4.445,56 

Pensão Alimentícia  1.950,83 

PIS (Out/10)  978,99 

Primeira Parcela 13º Salario  6.370,18 

Salários (29 funcionarios)  54.839,18 

Seguro de Vida  371,71 

Tíquetes Refeição  13.158,94 

Vale Transporte/Auxílio Transporte  3.899,82 

SUBTOTAL  124.360,87 

02 - DIRETORIA

Diretores Liberados  3.971,38 

SUBTOTAL  3.971,38 

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jnternet)  446,09 

Aplicacao Banco Brasil  7.532,43 

Bilhete Único e gasolina a Servico do 
Sindicato

 90,00 

Carimbos Novos Diretores  141,60 

Chaveiro (Troca das fechaduras)  135,00 

Copa e Cozinha (gás/café/açúcar/etc.)  431,50 

Despesas Bancárias  378,32 

Eletropaulo Area de Lazer Nov/10  26,18 

Eletropaulo Sindicato Nov/10  2.109,63 

Federação Mensalidade  4.549,69 

Instalação Cameras de Segurança - 
Parc.04/04

 1.057,13 

Instalação/Manutenção e Conserto do 
Portão 

 354,37 

IPTU 2010 Parcela 9/10  8.773,07 

Manutenção e Conservação da Sede  56,75 

Manutenção Computadores (recarga 
toner/compra switch/fontes e cabo usb)

 901,00 

Material de Limpeza/Higiene  1.521,59 

Ração Cachorro  112,90 

Reembolso Desconto Indevido 
Mensalidade

 70,72 

Regularização Projeto Bombeiro 2/3 Sede  4.650,00 

Sabesp Área de Lazer Out/10  56,96 

Sabesp Sindicato Out/10  2.132,16 

Serviços de Motoboy  474,25 

Telefonica/Embratel  706,10 

Veiculo (Seguro 1/4)  1.130,42 

SUBTOTAL  37.837,86 

04 - SECRETARIA  DE IMPRENSA

Exclusão Logo CTB  50,00 

Locaweb  498,00 

Plataforma  2.560,00 

SUBTOTAL  3.108,00 

05 - SECRETARIA de  ASSUNTOS JURÍDICOS

Audiências  150,00 

Cartório  310,76 

Compra Caixas Arquivo Morto  1.087,50 

Custas Processos Diversos (Aes, 
Ass,DataBase,etc)

 2.521,90 

Deposito Judicial Ação Rescisoria  3.402,00 

Encargos ultima parcela Defesa Processo 
Contra Diretores 

 79,95 

Encargos ultima parcela Defesa Processo 
Contra o Sindicato 

 477,40 

Estágio (salários)  840,40 

Honorários Cíveis Nov/10 Dr Cyriaco  1.020,00 

Honorários Pericia Medica  385,00 

Honorarios Calculos Periciais  1.770,00 

Recopy  (cópias ampliação/redução)  750,74 

Repasse Processo Trabalhista  381.472,89 

Serviços Prestados Dr. Claudio Spiciatti 
Out/10

 5.334,50 

Taxi/Bilhete Único a Serviço do Juridico  520,00 

Defesa Processo Contra Privatizacao Linha 
4 Parc. 3/5 Dr. Claudio

 2.000,00 

SUBTOTAL  402.123,04 

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER

Repasse Playcenter  772,82 

SUBTOTAL  772,82 

07 - SECRETARIA GERAL

Correios  380,71 

Editais Assembleia 27/10  210,60 

SUBTOTAL  591,31 

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Calculos Trabalhistas 02 Processos Dr. 
Reboucas

 400,00 

SUBTOTAL  400,00 

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica  846,31 

Material de Limpeza e Manutenção  1.326,50 

Regularizacao Habite-se DA Colonia 2/2  2.400,00 

Telesp  169,82 

SUBTOTAL  4.742,63 

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese Mensalidade  947,41 

SUBTOTAL  947,41 

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda de Custo Funcionarios Demitidos 
pela Greve

 16.309,29 

Defesa Contra Privatizacao (Mesquita 
Ribeiro)

 1.000,00 

Festa de Posse Nova Diretoria  3.192,00 

Inauguração Area de Lazer Linha 5  1.280,08 

SUBTOTAL  21.781,37 

12 - SECRETARIA DE ASSUNTOS 
PREVIDENCIÁRIOS

Reembolso Passagem para Encontro 
Nacional dos Aposentados Metroviários

 428,79 

SUBTOTAL  428,79 

13 - SECRETARIA DE ASSUNTOS DA 
SITUAÇÃO DA MULHER

Estacionamento - ato contra violencia a 
mulher e ato consciência negra

 74,00 

Gasolina - ato contra violencia a mulher e 
ato consciência negra

 50,00 

SUBTOTAL  124,00 

TOTAL DAS SAÍDAS  601.189,48 

SALDO  EM 30/11/2010  344.276,05 

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/11/2010  279.000,58 

Saldo C/C Caixa Econômica em 30/11/2010  65.275,47 

SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE  344.276,05 

SALDO PROCESSOS a repassar  (64.293,45)

TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2010  279.982,60 

SALDO RESERVA APLICACAO BANCO 
BRASIL

 7.532,43 
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Dezembro 2010

"DEZEMBRO/2010

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS 
ANTERIOR

 344.276,05 

ENTRADAS

ADMINISTRAÇÃO

Doação de Processo  2.169,38 

Imposto Sindical  470,28 

Mensalidade Associados  265.960,19 

Mensalidade Associados Décimo Terceiro 
Salário

 265.409,55 

Mensalidade Associados (Atrasadas)  4.555,93 

Mensalidade Associados (Aposentados)  1.918,88 

Processos Recebidos para Repasse  194.499,71 

Reembolso  23 Aparelhos Celular  2.829,00 

Reembolsos Diversos  485,20 

SUBTOTAL  738.298,12 

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO

Diárias da colônia  13.560,82 

Passaporte Playcenter/Hopi Hari  1.590,90 

SUBTOTAL  15.151,72 

TOTAL DAS ENTRADAS  
1.097.725,89 

SAÍDAS

01 - FUNCIONÁRIOS - OUT/2010

Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA)  239,00 

Antecipação Primeira Parc. 13º 2011  1.371,00 

Assistencia Médica e Odontologica 
Funcionarios

 16.138,16 

Assistência Médica Funcionário LM  940,03 

Cesta Básica  2.998,41 

Contribuição Associativa funcionarios, 
Jornalistas e Mens.Sindical

 2.374,70 

Emprestimo Consignado  3.214,38 

Farmacia  808,40 

Férias Funcionários  49.780,07 

FGTS Sobre Folha Dez/2010  6.829,44 

I.N.S.S. (Dez/10 e 13º Salario)  52.826,57 

I.R.R.F. (Dez/10)  3.227,34 

Pensão Alimentícia  6.858,58 

PIS (Dez/10)  853,68 

Segunda Parcela 13º Salario  23.932,59 

Salários (31 funcionarios)  61.335,31 

Seguro de Vida (Dez/2010 e Jan/2011)  719,90 

Tíquetes Refeição  13.285,04 

Vale Transporte/Auxílio Transporte  3.539,21 

SUBTOTAL  251.271,81 

02 - DIRETORIA

Reembolso (táxi/combustível/
estacionamento) 

 195,00 

Salários + Adic.Líquidos Reemb. Faltas  8.148,13 

SUBTOTAL  8.343,13 

03 - ADMINISTRAÇÃO

Assinaturas (jnternet)  515,19 

Celulares TIM Mandato Diretoria 
2007/2010

 10.164,09 

Celulares VIVO Atual Diretoria  4.175,89 

Chaveiro Tato (Troca das fechaduras e 
Carimbos)

 584,50 

Copa e Cozinha (gás/café/açúcar/etc.)  285,35 

Despesas Bancárias  1.416,82 

Eletropaulo Area de Lazer Dez/10  24,58 

Eletropaulo Sindicato Dez/10  2.185,36 

Federação Mensalidade  5.297,56 

Instalação/Manutenção e Conserto do 
Portão 

 254,37 

IPTU 2010 Parcela 10/10  8.773,07 

Limpeza Caixas d'água  550,00 

Manutenção e Conservação da Sede  330,00 

Manutenção Computadores (recarga 
toner)

 978,98 

Material de Escritório  1.198,79 

Material de Limpeza/Higiene  1.264,04 

Proside  255,00 

Reembolso Desconto Indevido 
Mensalidade

 15,35 

Regularização Projeto Bombeiro 3/3 Sede  4.650,00 

Revisão Cameras Segurança  280,00 

Sabesp Área de Lazer Nov/10  56,96 

Sabesp Sindicato Nov/10  1.534,92 

Seguro Anual Área de Lazer  234,62 

Serviços Contabeis Dez/2010 e 13º  2.828,00 

Servicos de Motoboy  185,77 

Telefonica/Embratel  3.533,46 

Veiculo (Seguro 2/4, Multa Reembolsada  
e Manutenção)

 1.248,97 

SUBTOTAL  52.821,64 

04 - SECRETARIA  DE IMPRENSA

Cartazes Assembleia  675,00 

Compra Cola e Sulfite para Impressos  1.122,00 

Gomaq (Tinta para Impressos)  648,00 

Locaweb  498,00 

Plataforma 560  2.560,00 

SUBTOTAL  5.503,00 

05 - SECRETARIA de  ASSUNTOS JURÍDICOS

Audiências  150,00 

Cartório  220,20 

Custas Processos Diversos (Aes, Ass,Dep.
Judic.Ação Rescisoria,etc)

 3.980,35 

Defesa Processo Contra Privatizacao Linha 
4 Parc. 4/5 Dr. Claudio

 2.000,00 

Encargos ultima parcela Defesa Processo 
Contra Diretores 

 79,95 

Estágio (Novembro, Dezembro e Recesso)  3.151,56 

Honorários Cíveis Dez/10 Dr Cyriaco  1.020,00 

Recopy  (loc.equip./cópias ampliação/
redução)

 1.978,57 

Renovação Assinatura Anual LTR 1/3  666,00 

Repasse Processo Trabalhista  171.994,86 

Serviços Prestados Advogado Dr. Claudio 
Spiciatti Nov/10

 5.334,50 

Servicos Prestados Advogada Dra. Eliana  2.996,62 

Taxi/Bilhete Único a Serviço do Juridico  330,00 

Telegramas  656,00 

SUBTOTAL  194.558,61 

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER

Repasse Cheque Teatro, Playcenter, Hopi 
Hari, NeoGeo, Aquario SP

 3.669,47 

SUBTOTAL  3.669,47 

07 - SECRETARIA GERAL

Correios  437,72 

Editais Assembleia 30/11  421,20 

SUBTOTAL  858,92 

08 - SECRETARIA DA SAÚDE

Diesat (mensalidade)  238,50 

Honorários Escritório  (Dr. Rebouças e 
Convenio Mena Rebouças)

 5.000,00 

SUBTOTAL  5.238,50 

09 - COLÔNIA CARAGUÁ

Bandeirante Energia Elétrica  1.132,34 

Compra Rotedor/Antena/
Eletrodomesticos/Travesseiros/Placas 
Identificação

 3.829,18 

Material de Limpeza  359,30 

Regularização Habite-se  21.390,79 

Sabesp Colonia  1.702,96 

Telesp  150,03 

03 Viagens para Instalação Equipamentos  460,10 

SUBTOTAL  29.024,70 

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dieese Mensalidade  947,41 

SUBTOTAL  947,41 

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Ajuda de Custo Funcionarios Demitidos 
pela Greve Dez/2010 e 13º

 32.855,05 

Confraternização Final de Ano Jabaquara  450,00 

Defesa Contra Privatizacao Bilheterias 
(Escritorio Mesquita Ribeiro)

 1.000,00 

Despesas Reuniao Diretoria Ampliada  1.778,14 

Doação Unesp Festival Contra Opressão  200,00 

Faixas  380,00 

Festa de Posse Nova Diretoria  18.016,00 

Locação Onibus para Assembleia 30/11  550,00 

Reembolso Velorio Dirigente Federação 
Metroviario BH

 965,00 

Reembolso Viagem Brasilia Reforma da 
Previdencia

 886,33 

SUBTOTAL  57.080,52 

12 - SECRETARIA DE ASSUNTOS 
PREVIDENCIÁRIOS

Reembolso Passagem para Encontro 
Nacional dos Aposentados Metroviários RJ

 1.002,51 

SUBTOTAL  1.002,51 

TOTAL DAS SAÍDAS  610.320,22 

SALDO  EM 30/12/2010  487.405,67 

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS

Saldo C/C Banco do Brasil em 30/12/2010  422.809,48 

Saldo C/C Caixa Econômica em 30/12/2010  64.596,19 

SALTO TOTAL EM CONTA CORRENTE  487.405,67 

SALDO PROCESSOS a repassar  
(102.406,53)

TOTAL DISPONÍVEL EM 30/12/2010  384.999,14 

SALDO RESERVA APLICACAO BANCO DO 
BRASIL

 7.532,43 


