
Em reunião realizada no Ministério do Trabalho (SRTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego) no dia 
24/02, além do Sindicato exigir a suspensão do Plano Fim de Carreira, a própria coordenação da mediação propôs a 

“suspensão temporária, enquanto perdure a negociação”. Metrô tem até o dia 17/03 para responder à SRTE
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O Metrô mentiu, conforme fac-símile abaixo. 
No documento enviado pelo Metrô à SRTE, 
a empresa confessou que o seu “Plano de 

Carreira” é, na verdade, um “Plano de Cargos e 
Salários”. 

Intolerância! 
Na prática, sem consultar a categoria, 

mudaram o contrato de trabalho de milhares de 
metroviários, retirando o direito de “salário igual 
para trabalho igual”, estabelecendo a polivalência, 
descaracterizando as profi ssões, usando o 
subterfúgio de que estariam “atendendo” uma 
reivindicação da categoria.

Lutas 
O Sindicato respondeu com mobilização e 

interpelações legais, e desmascarou a armação da 
empresa. Os metroviários exigem a implantação 
de um verdadeiro Plano de Carreira que atenda os 
interesses da categoria!

Equiparação Salarial
A justifi cativa legal para evitar o salário 

igual para trabalho igual “caiu por terra”. O Metrô 
foi desmascarado. Ele mesmo disse que não tem 
Plano de Carreira. 

A luta pela equiparação salarial se fortalece! 
Procure o Sindicato para buscar o seu direito!

Metroviários participam do dia de Mobilização contra o Plano de Carreira imposto pela empresa

Metrô disse que não tem “Plano de Carreira” e, sim, “Plano de 
Cargos e Salários” (abaixo o fac-símile do Metrô à SRTE)

Assembleia dia 15/03, terça-feira, às 18h30, no Sindicato. 
Pauta de reivindicações da campanha salarial e auditoria 
no Sindicato.  Participe!Campanha salarial 2011:

Metrô desmascarado sobre seu Plano de Carreira 
Em reunião realizada no Ministério do Trabalho (SRTE - Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego), no dia 24/02, o Sindicato reiterou que o Metrô suspenda imediatamente o Plano 
de Carreira imposto à categoria e a realização de fiscalização pelo Ministério. O dia 15/03 é o 
prazo estabelecido para que a empresa manifeste-se sobre a proposta feita pelo Sindicato para 
revisão do Plano  
 
A resposta da empresa às interpelações sobre os problemas existentes no dito “Plano de 
Carreira” também foram debatidas durante a reunião realizada no Ministério do Trabalho. 
As ações encaminhadas pelo Sindicato, junto a SRTE e a Justiça, obrigaram o Metrô a assumir 
que, o que apresentaram como Plano de Carreira, e que estão tentando impor, é um Plano de 
Cargos e Salários. Eles tentaram enganar os metroviários! 
 
- Documento enviado pelo Metrô ao SRTE confessando a real natureza jurídica do seu Plano 

 
 
Ficou comprovado que o Metrô jamais teve intenção de propor um Plano de Carreira. Que ele 
tentou enrolar a categoria há anos, se negando a negociar propostas minimamente 
consensuais.  
Na prática, compulsoriamente, mudaram o contrato de trabalho de milhares de metroviários, 
retirando o direito de “salário igual para trabalho igual”, estabelecendo a polivalência, 
descaracterizando as profissões, usando o subterfúgio de que estariam “atendendo” uma 
reivindicação da categoria. 
Tentaram vender “gato por lebre”! Mas o Sindicato respondeu com mobilização e 
interpelações legais, e desmascarou a armação que estava montada.  
 
Basta de Mentiras!  
Os metroviários exigem a implantação de um Plano de Carreira negociado com a categoria. 
Um Plano que garanta: 
- Salário igual para trabalho igual. 
- Critérios objetivos de movimentação, por mérito (capacitação) e antiguidade. Não por 
avaliação de desempenho.  
- Uma carreira para Manutenção, Operação e Administração que possibilite o ingresso na base 
e movimentação até o topo.  
- Fim da limitação financeira de 1% da folha e de 5% por step (degrau).  
- Contra a adoção de Gratificação de Função para os cargos de chefia.  
 
Equiparação Salarial 
A declaração feita por escrito pelo Metrô (conforme fac-símile acima) acaba com a tentativa 
de a empresa usar o argumento da existência de um Plano de Carreira para justificar o não 

suspensão do Plano

O Plano que os metroviários exigem:

 Salário igual para trabalho 
igual.

 Critérios objetivos de 
movimentação, por 
mérito (capacitação) e 
antiguidade. Não por 
avaliação de desempenho. 

 Uma carreira para 
Manutenção, Operação 
e Administração que 

possibilite o ingresso na 
base e movimentação até 
o topo. 

 Fim da limitação fi nanceira 
de 1% da folha e de 5% por 
step (degrau). 

 Contra a adoção de 
Gratifi cação de Função 
para os cargos
de chefi a. 

Mesa redonda realizada no dia 24/02 com a SRTE e o Metrô

Cargos e Salários” (abaixo o fac-símile do Metrô à SRTE)
Chega 

de mentira!

Fotos: Arquivo/Sindicato



Motivos não faltam 
para lutar!

Nesta 
semana, 
nas ruas 
líbias, 
centenas 
de 
milhares 
de pessoas 

estão colocando a vida em 
risco exigindo seus direitos. 
Essa onda revolucionária 
que varre o norte da África 
e chega ao Oriente Médio 
não está acontecendo à 
toa: são povos reagindo 
às consequências da crise 
econômica de 2008. Crise 
onde os governos gastaram 
mais de 20 trilhões de dólares 
para salvar banqueiros e 
grandes empresários, e agora 
querem que os trabalhadores 
de todo mundo a paguem. 

Esses acontecimentos 
são continuidade das lutas 
ocorridas no ano passado 
na Grécia, França, Espanha, 
Inglaterra, Portugal e vários 

outros países da Europa. 
Países onde se arrochou 
salários, atacaram o direito 
à aposentadoria e mudaram 
a legislação para facilitar 
as demissões nas empresas. 
Todas medidas tomadas 
em nome de facilitar a vida 
das empresas e garantir 
o superávit  fi scal para 
os governos pagarem as 
dívidas assumidas com 
os empréstimos feitos aos 
próprios banqueiros. 

No Brasil, o início do 
governo Dilma está indo no 
mesmo sentido do arrocho do 
restante do mundo. Negaram 
o aumento real para o salário 
mínimo e cortaram mais 
R$ 50 bilhões no orçamento 
federal, afetando a saúde, 
educação, segurança, etc, em 
base a alegação do equilíbrio 
das contas públicas. 

Já falam em reduzir 
a contribuição patronal 
para a Previdência de 

20% para 14% da folha de 
pagamento, para ajudar na 
lucratividade das empresas, 
ao mesmo tempo em que 
apregoam a reforma nas leis 
de aposentadoria, devido ao 
défi cit da Previdência, de 
onde eles mesmos desviam 
recursos. 

No governo falam 
em tomar as medidas 
“impopulares” agora para 
aproveitar a “boa moral” de 
início de governo.

Pelas medidas que estão 
tomando e pelo que vem aí, 
2011 será um ano em que 
os trabalhadores brasileiros 
precisarão se unir muito se 
quisermos impedir que, mais 
uma vez, ataquem nossos 
direitos.

Alexandre Leme é operador 
do Centro de Controle 

Operacional e diretor de 
Relações Intersindicais do 

Sindicato

2  PLATAFORMA

Vários povos e uma mesma luta

No dia 8 de março de 1857, 
trabalhadoras têxteis 

de Nova Iorque fi zeram uma 
greve reivindicando redução de 
jornada de trabalho de 16 para 
10 horas diárias e equiparação 
salarial, já que elas recebiam um 
terço do salário dos homens.

Os patrões responderam 
com extrema repressão e 
violência. Trancaram as 
mulheres na fábrica ocupada e 
atearam fogo, causando a morte 
de 130 companheiras.

154 anos depois, as 
mulheres são a maioria da 
população e estudam em 
média mais que os homens, 
uma mulher foi eleita para a 
Presidência da República, houve 
a indicação do maior número de 
ministras mulheres da história 
do país e 40% dos chefes de 
família são mulheres. Porém, 
elas ainda ocupam as profi ssões 
menos remuneradas e chegam 
a ganhar até 30% menos para 
fazer o mesmo trabalho.

Este mesmo governo 
federal, cortou 50% dos 
recursos do orçamento para 
efetivação da Lei Maria da 
Penha, retrocedeu em relação à 
discussão sobre o aborto, cortou 
verba de 1 bilhão para educação 
e de 1,3 bilhões para a ciência e 
tecnologia, o que corresponde 
a parte dos 50 bilhões que 
pretende economizar para 
garantir o superávit primário e 
pagar o juros anual da dívida, 
que está em torno de 117 
bilhões.

Infelizmente, o problema 
da opressão e da exploração das 
mulheres permanece! Além de 
receber salários diferenciados, 
ainda há muita discriminação 
e violência, principalmente a 
doméstica.

A categoria metroviária 
é uma das mais combativas 
do país e deve permanecer 
mobilizada e em unidade 
para mudar esta situação. A 
rejeição do Plano de Carreira 
que a empresa quer impor 
aos metroviários é parte desta 
luta, e as mobilizações pela 
manutenção do metrô público, 
estatal e com qualidade, 
também!

É preciso demonstrar a 
disposição de luta da categoria, 
que tem 1555 metroviárias 
mulheres, e, junto com 
os movimentos sociais, 
garantir dignas condições de 
vida e trabalho para todos, 
independente de gênero e etnia.

Do dia 08 ao dia 12/03, a 
diretoria vai mobilizar e sair 
às ruas para reivindicar as 
transformações necessárias para 
a construção de uma sociedade 
mais justa, e no dia 12/03 haverá 
um grande ato unifi cado, com 
concentração às 9h, em frente à 
Igreja da Consolação. 

Participe!

Sindicato no Fórum em Defesa do 
Transporte Público e Estatal

Inglês no Sindicato
Conversation at once (Fale já). Reading 
(leitura). Writing (escrita). Grammar O.T. 
(gramática simplifi cada).Só 4 estágios. Aulas 
sextas-feiras, das 11h15 as 17h15. Curso em 
fevereiro e março. Ligue: Profº Smith, fone: 
9208-9170 ou no Sindicato, fone: 2095-3600.

Apartamento em Guarulhos
Ótimo local (Yayá X Timóteo), 60m², sala, 2 dorm. 
grandes, cozinha, área de serviço, banheiro com 
box e gabinete. Condomínio: R$ 130,00. Aceito 
CEF e FGTS. R$ 120 mil. Tratar com Edison, fone: 
(11) 8577-6408 ou (13) 3424-2969.

Motoristas 
Exames médico e psicotécnico para motoris-
tas. Clínica Casa Grande,  av. casa grande 1320, 
Vila industrial, fones:  2704-0010/9461-7630.

Vendo Ford KA 1.0
Ano 03/03,preto,Zetec Rocam, aq.+ dt., motor 
revisado e pintura nova. IPVA 2011 pago.
Controlar ok. 2º dono. 71 mil km. Veículo 
abaixo da tabela! Receba fotos pelo e-mail: 
jblasmond@yahoo.com.br. Tratar no fone: 
7333-0267 (Tim).

Técnico de Informática
Venda de equipamentos novos. Manutenção 
em notebook’s e PC’s. Backup’s e recuperação 
de dados. Implantação de rede local, wireless 
e instalações de sistemas operacionais. Falar 
com Bruno Garcia, fones: 6699-1172/3371-
7128/8144-0253.

Sobrado em Itanhaém
Alugo sobrado para temporadas fi nais de 
semanas e feriados. Acomodações para até 
10 pessoas. 200 metros da praia. Garagem 
coberta e churrasqueira. Comércio próximo 
da residência. Mais informações favor entrar 
em contato com Sérgio Abdalla, fones: 2947-
6729/9504-8683/2228-4986/9736-9789.

Djalma & Wal Jóias
Fabricação e consertos de jóias e alianças.
Executamos serviços na hora. Desconto para 
metroviários. Rua Barão de Paranapiacaba, 25 
- 7º andar. Falar com Djalma, fone: 8613-9492 
ou Waldimir, fone: 8704-6619 

Arco Iris texturas
Revestimentos e grafi atos. Desconto para 
metroviários. Tratar nos fones: 2268-4194 
/6653-5450. Acesse: www.artprorevesti-
mentos.com.br

Cadeira de Criança (carro) 
Preciso de uma cadeira de criança a partir 
de 6 meses. Falar com Yara, fone: 3101-2717 
(após às 20h).

Cuide de sua saúde e bem estar
Integração do Ser. Integração do Ser Promove 
atendimento para sua saúde e bem estar 
através de: acupuntura, drenagem linfática, 
massagens terapêuticas, terapia transpessoal, 
radiestesia, Reiki e aulas de alongamento. 
Ao lado da estação Tatuapé.Fones: 2097-
8097/2092-9058. Venha nos conhecer! 
Acesse: www.integracaodoser.com.br 

Alugo chácara - Santa Isabel
Com 3 quartos, piscina, churrasqueira, forno
e fogão à lenha, bilhar, ping-pong, pebolim, 
mesas e cadeiras para festas. Venha se divertir 
e relaxar. Tratar com Severino, fones: 2584-
2100/8080-7133.

Classic - GM
Vendo ano 2008, prata. R$ 20.700,00. Tratar 
com Sérgio Alexandre, fone: 2214-5614.

Temporada
Alugo apartamento em frente  ao mar na 
Vila Tupy, Praia Grande, com 2 dormitórios. 
Tratar com Waltinho, 2304-3617/9393-6193.

Metroviário aposentado
Ofereço-me para fazer pequenos fretes ou 
viagens com o meu carro ou com o carro da 
pessoa, que não goste ou não possa dirigir. 
Tratar com Osmar Aparecido, fone: 8819-
3638/2791-3035.

Street Rodas
Recuperação em rodas de alumínio e 
borracharia em geral. Pinturas nacionais e 
importadas, diamantagem, polimentose 
soldas. Retiramos e entregamos. R. Antonio 
Paganini, 281 - Vila Lais, Penha. Fones: 2642-
4696/9630-9503.

Curso gratuito - Fatec ZL
FATEC Z/L (Projeto Momento Cultural). Curso 
gratuito com cetifi cação. Reforços para con-
cursos “Ênfase em direito” , Profº Hilton da 
Silva; cood. Di Lorenzo. Sábado (1ºSemestre 
2011), das 13h às 16h, sala: 114. Matrícula 
na Secretária. Informações: Ricardo Santos, 
fone: 7542-9267.

Vendo apartamento
2 dormitórios, 1 vaga coberta, área útil de 
47 m². Condomínio baixo (R$ 166,00). Lazer 
completo. R$ 200 mil. Excelente localização:  r. 
Jorge Ogushi, 51 com av. Rio das Pedras, Jd. Vila 
Formosa. Ônibus na porta (p/ várias estações 
de Metrô) a menos de 1 km do shopping Leste 
Aricanduva. Aceito fi nanciamento pela CEF.  
Tratar com Valdir Sollazzo, fone:  2747-1931.

Chácara
Vendo chácara em Caldas - MG, próxima a 
Ibitiura de Minas/Andradas. 8 mil metros, 
casa de 3 dorm. (1 suite), ampla sala e lareira. 
Tudo com ardosia. Pomar frutifi cando, riacho, 
cerca de cedrinho. Também aceito troca por 
imóvel em Botucatu. Tratar com Amaury, fone: 
9122-7109.

Referente à matéria 
publicada na edição nº 564 
deste informativo, intitulada 
“Triste papel do SESMT na 
reunião da CIPA L1”.

Estranhei a citação 
nominal à minha pessoa e 
as afi rmações ali contidas, 
incorretas e parciais, 
imputando-me ações que não 
cometi e atingindo minha 
imagem profi ssional.

Não impedi a votação 
da proposta que originou 
a polêmica, e sim alertei o 
vice-presidente que ela não 
poderia ser encaminhada, pois 
investigar o acidente da Linha 
4 não é atribuição da Cipa 
Linha 1, conforme NR-5 e, 
logo, tal votação era ilegal.

Ante a insistência do 
vice-presidente, informei que, 
ignorada a orientação técnica 
e o alerta de ilegalidade, 
minha presença na reunião 
não faria sentido e eu iria 
retirar-me. 

Não“mandei” os 
indicados abandonarem a 
reunião. Eles saíram da sala 
minutos depois de mim.

Tenho mais de 30 anos de 
atividade profi ssional em SST, 
e muito respeito pelo trabalho 
prevencionista dos cipistas, 
reconhecendo sua importância 
na luta pela melhoria dos 
ambientes de trabalho.

Nesta missão em 
comum, o dever do SESMT 

é “responsabilizar-se, 
tecnicamente, pela orientação 
quanto ao cumprimento da 
legislação de SST”. Vamos 
zelar para que haja entre nós 
respeito mútuo e compreensão 
para os limites de nossas 
atuações.

Roberto C. Oliveira é 
Técnico de Segurança do 

Trabalho
____________________

Posição do Sindicato:
Foi dado o direito 

democráti co de resposta 
ao técnico Roberto mas, 

o Sindicato defende o 
posicionamento da bancada 

dos trabalhadores na CIPA, 
eleitos pelos metroviários.

Direito de Resposta

O governo Alckmin declarou a intenção 
de entregar a Linha 5 – Lilás para a iniciativa 
privada, sem contar com os demais trechos que 
poderão ser construídos e operados por meio 
de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em toda a 
rede metroferroviária do estado de São Paulo.

Com o objetivo de organizar os 
trabalhadores e conscientizar a população 
sobre os riscos representados por este projeto, 
o Sindicato promoveu o Fórum em Defesa 
Transporte Público e Estatal com outras 
entidades.

Em fevereiro aconteceram algumas reuniões 
de organização deste movimento com o objetivo 
de alinhar o plano estratégico do grupo e criar 
um calendário de ações, envolvendo não só as 
entidades participantes, mas toda a população.

Várias entidades participam do Fórum: 
Sind. dos Metroviários de SP; Sind. dos Trab. em 
Emp. Ferroviárias da Zona Sorocabana; Sind. 

dos Trab. da Construção Mobiliária de Itapevi e 
Região; Sind. dos Metalúrgicos de Osasco; Sind. 
dos Químicos; SIMTRATECOR; SINTUSP; 
SEERCO; SECOR; CMO; Revista Retrato do 
Brasil; Presidente da Câmara Municipal de 
Osasco; Conselho Intersindical; Mov. Passe 
Livre; Mov. de Lutas pelo Transporte Público 
de Guarulhos; Oposição Alternativa de Santo 
Amaro; representantes do PSTU, PSOL, do 
PT e do PMDB; CSP Conlutas, Intersindical e 
CUT Osasco.

Reunião do dia 23/02, para organização do Fórum 

Foto: arquivo/Sindicato
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Licença de funcionamento
Informe sobre o Patrimônio

Finalmente, após vários anos 
de funcionamento irregular, e 
com a publicação no Diário 

Oficial do município de São Paulo 
do “Habite-se”, estará formalizada 
a legalização da sede da entidade 
e, consequentemente, a retirada do 
lacre de interdição parcial, herança 

vergonhosa da representação 
anterior da categoria.

Com isso, o Sindicato também 
poderá dar encaminhamento à 
reabertura da lanchonete e receber 
metroviários e amigos para as 
atividades de organização da 
categoria, esportes e lazer. 

Reforma da quadra
A reforma da quadra 

do Sindicato está em 

andamento. Em breve 

entregaremos, de fato, 

a quadra poliesportiva 

com um piso adequado 

e seguro, para que a 

categoria possa praticar 

esportes.
É o Sindicato corrigindo 

o passado e garantindo a 

segurança da categoria.

Retirada do Poste
Como publicado no site do 

Sindicato, por incrível que pareça, 
foi construída uma entrada de 
veículos com um poste no meio do 
caminho!

O Sindicato encaminhou os 
procedimentos necessários para a 
retirada do poste, o que aconteceu 
em meados de fevereiro, 
garantindo o acesso à entidade de 
forma segura.

Colônia em obras
A colônia de Caragua está 

em obras para preservação da 
laje da cozinha coletiva, evitando 
risco de prejuízos maiores. Para o 
futuro, estuda-se a criação de um 
espaço de convivência, onde se 
pretende instalar sala de jogos e 
recreação. 

Em breve o portão de entrada 
também estará automatizado para 
maior comodidade da categoria.

Diretoria do Sindicato descobre prejuízo de 

décadas de IPTUs desnecessários

Ao assumir a 
entidade, a atual 
direção deparou-
se com uma dívida 
de quase R$ 12 
mil por conta de 
IPTU atrasados de 
um terreno em Ilha 
Comprida (litoral 
sul de São Paulo) 
que, supostamente, 
pertenceria à 
categoria.

Investigando o 
local, a diretoria do 
Sindicato descobriu 
que o terreno está em 
uma área de proteção 
ambiental (ZF – Zona 

de Floresta), no meio 
de uma mata virgem 
fechada na Jureia Sul.

Lamentavelmente, 
o IPTU daquele local 
de preservação foi 
pago desde 1979 
pela ex-direção do 
Sindicato até 2004, o 
que gerou a cobrança 
de impostos atrasados 
até os dias de hoje.

O Sindicato 
estuda junto ao 
departamento Jurídico 
uma forma de se 
desvincular do terreno 
e obter a isenção da 
dívida indevida.
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Com a obtenção do “Habite-se”, foi 
divulgada no site da Prefeitura a concessão 
da Licença de funcionamento do Sindicato

Quadra 
com o piso 

inadequado:

 iminência de 

acidentes

Terreno de Ilha Comprida: uma canoa furada!

Poste em frente ao portão do 

estacionamento sendo retirado 

Obra na laje da Colônia em Caragua

Diretores do Sindicato na prefeitura 
de   Ilha Comprida e proximidade do 

terreno: mata fechada 

Mapa de Ilha Comprida e localização do terreno em Zona de Vida Silvestre: desperdício!

Publicação da liberação do Habite-se no Diário Ofi cial do município

Fotos: Arquivo/Sindicato
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SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS 
ANTERIOR

487.405,67 

ENTRADAS
ADMINISTRAÇÃO
Doação de Processo 1.528,91 
Imposto Sindical  414,82 
Mensalidade Associados 265.966,01 
Mensalidade Associados Atrasadas 3.853,07 
Mensalidade Associados (Aposentados) 2.420,33 
Fridon Seguros 07 dias final de contrato 670,00 
Processo Periculosidade para Repasse 714.158,99 
Reembolsos Diversos (multas, 
estornos,devoluções)

 68,10 

SUBTOTAL 989.080,23 

DEPTO. CULTURAL SOCIAL ESPORTIVO
Diárias da colônia 3.664,69 
Passaporte Playcenter/Hopi Hari  671,21 
SUBTOTAL 4.335,90 

TOTAL DAS ENTRADAS 993.416,13 

SAÍDAS
01 - FUNCIONÁRIOS
Aoma Saúde Ocupacional (PCMSO/PPRA) 244,25 
Assistência Médica Odontológica 
Funcionários - ref. Jan./11

18.179,59 

Cesta Básica (Acordo Coletivo) 3.306,66 
Depósito FGTS (Dez./10) 9.699,58 
Empréstimo Consignação (Repasse) 3.214,38 
Horas Extras + Adicional Noturno 3.325,28 
INSS (Dez./10) 30.658,01 
IRRF (Dez./10 e 13º) 6.272,92 
Primeira Parcela 13º Salário 32.061,91 
PIS (Dez./10) 1.212,45 
Salários 51.708,26 
Seguro de Vida Funcionários 351,62 
Tíquetes Refeição 14.620,54 
Vale Transporte/Auxílio Transporte 4.369,05 
SUBTOTAL 179.224,50 

02 - DIRETORIA
R e e m b o l s o  ( t á x i / c o m b u s t í v e l /
estacionamento) 

61,00 

Salários + Adicionais Líquidos + Reembolso 
de reuniões da diretoria

20.768,89 

SUBTOTAL 20.829,89 

03 - ADMINISTRAÇÃO
Assinaturas (jornais/Revistas/IOB/Internet) 487,39 
Celular TIM – Gestão Anterior 6.485,41 
Celular Vivo Atual Gestão Ref. Dez./10 1.407,94 

Chaveiro 51,50 
Copa – Compra Café e Açucar 1.314,55 
Aplicação Banco do Brasil Ref. Dez./10 e 
Jan./11

15.064,86 

Despesas Bancárias (talões de cheques/
taxas/boletos)

789,05 

Eletropaulo Área de Lazer e Sindicato Jan./11 
e Remoção Poste

5.157,96 

Federação (Mensalidade Dez./09) 5.319,20 
Manutenção dos Computadores (Conserto 
e Recargas de Toner)

140,00 

Manutenção e Conservação do Prédio 4.121,23 
Materiais de Escritório 1.655,18 
Materiais de Limpeza e Higiene 367,55 
Pro-Side Manutenção Mensal 255,00 
Ração Cachorro 107,80 
Regularização Habite-se 492,01 
Sabesp Área de Lazer e Sindicato Dez./10 2.122,76 
Serviços Contábeis e folha Dez./10  1.414,00 
Serviços de Motoboy  280,75 
Telefonica/Embratel  4.061,90 
Veículo (Consórcio Seguro e IPVA)  1.878,55 
SUBTOTAL  52.974,59 

04 - SECRETARIA DE IMPRENSA
Gomaq (Tinta para Impressos) 648,00 
Impressão Ficha de Filiação 479,00 
Locaweb  498,00 
Plataforma 561, 562 e Encarte 6.179,00 
SUBTOTAL 7.804,00 

05 - SECRETARIA de  ASSUNTOS JURÍDICOS
Cartório 216,84 
Custas Processos Diversos 3.402,00 
Defesa Processo Contra Privatizacao Linha 
4 Parc. 5/5

2.000,00 

Honorários Cíveis Dez./10 e Jan/2011 1.020,00 
Renovação Assinatura Anual LTR 1/3/IOB 1/6 811,33 
Repasse Processo Trabalhista 54.238,97 
Recopy (cópias ampliação/redução) 1.286,89 
Serviços Jurídicos Prestados 5.334,50 
Telegramas Fonados 803,60 
SUBTOTAL 69.114,13 

06 - SECR. ESPORTE CULTURA E LAZER
Repasse Cheque Teatro, Playcenter, Hopi 
Hari, NeoGeo, Aquário SP

222,30 

SUBTOTAL  222,30 

07 - SECRETARIA GERAL
Correios (Dez/10) 562,27 
SUBTOTAL 562,27 

08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Diesat (mensalidade) 238,50 
Honorários 5.000,00 

Apresentamos a prestação de contas da sua entidade de representação sindical, reafirmando o 
compromisso de, periódicamente, dispôr à categoria  metroviária o balancete de suas despesas, 

pagamentos e arrecadação pois,  afinal, o Sindicato esta nas mãos dos metroviários.

SUBTOTAL 5.238,50 

09 - COLÔNIA CARAGUÁ
Bandeirante Energia Elétrica 1.398,17 
Material de Limpeza e Manutenção 2.194,76 
IPTU 2010 – Parcela Única 7.756,08 
Sabesp 3.261,89 
Telesp 171,82 
SUBTOTAL  14.782,72 

10 - SECR. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS
Dieese Mensalidade 947,41 
SUBTOTAL  947,41 

11 - SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO
Ajuda de Custo Funcionarios Demitidos 
pela Greve

18.169,43 

Campanha Contra Plano de Carreira 19.768,51 
Coroa de Flores Falecimento Metroviário 160,00 
Defesa Contra Privatizacao Bilheterias 
(Escritorio Mesquita Ribeiro)

1.000,00 

Despesas Reuniao Diretoria Ampliada 284,60 
Passagem aerea para Brasilia (27/01) 849,48 
Reembolso Passagem Aérea 1.562,48 
SUBTOTAL 41.794,50 

TOTAL DAS SAÍDAS 393.494,81 

SALDO  EM 31/01/2011 1.087.326,99 

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS
Saldo C/C Banco do Brasil em 31/01/11 1.022.334,68 
Saldo C/C Caixa Econômica em 31/01/11 64.992,31 
SALDO PROCESSOS PARA REPASSE 763.037,80 

TOTAL DISPONÍVEL EM  31/01/11 1.087.326,99 

SALDO RESERVA APLICAÇÃO BANCO 
DO BRASIL

22.685,47 

OBS.: Esta Prestação de Contas 
foi analizada e aprovada 
pelo Conselho Fiscal em 
caso  de  dúvida entre em 
contato com o plantão de 
esclarecimento: SEGUNDA 
e QUINTA-FEIRA, 
das 14:30 às 16:30 .
Fone: 2095-3600

Prestando Contas
2  Encarte do PLATAFORMA
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Centralizados no 
Sindicato, os donativos 

foram organizados 
para distribuição por 

militantes da CSP-
Conlutas, Terra Livre 
e Oposição Correios. 

Foram mais de 10 
toneladas de donativos 

e 265 cestas básicas 
para o Rio e São Paulo 

O 
Sindicato 
incorporou-se 
à campanha 
para arrecadar 

alimentos, água, sacos de lixo, 
roupas e demais donativos para 
as vítimas das enchentes que 
afetaram o Rio de Janeiro e São 
Paulo, no início do ano.

Além disso, comprou 265 
cestas básicas que, junto com as 
doações, foram distribuídas para 
a população no dia 05/02, sendo 
205 para Nova Friburgo (RJ). 
Para Santo André (SP) foram 
encaminhadas 60 cestas básicas 
e 5 toneladas de donativos.

Cinco toneladas de 
donativos também foram 
entregues no dia 12/02, às 
vítimas das enchentes do Jardim 
Pantanal, na Zona Leste de São 
Paulo, amenizando o problema 
vivido naquela região.

Nada de acaso!
Mais do que contribuir 

com a subsistência da população 
atingida pelas enchentes, o 
Sindicato, a CSP-Conlutas, 
Intersindical e demais entidades 
que organizaram a campanha 
esclareceram sobre falta de ação 

do poder público para evitar 
tragédias como estas.

Planejar e implantar 
políticas públicas de habitação 
e segurança fazem parte 
das tarefas designadas aos 
governos federal, estadual e 
municipal. No entanto, pouco 
ou nada foi feito nestas áreas 
para minimizar os efeitos das 
fortes chuvas.

Já na crise econômica 
de 2008, Lula deu mais de 
300 bilhões aos banqueiros 
e empresários. Com muito 
menos resolveria os problemas 
de enchentes e moradia! 
Estudos técnicos do próprio 
governo federal estimaram que 
115 milhões seriam sufi cientes 
para construir um sistema de 
radares e alerta para evacuar 
a população em tempo hábil. 
Porém, este investimento foi 
cortado do orçamento.

 Agora, medidas 
efetivas são necessárias para 
reconstruir a vida das vítimas, 
como a garantia de alojamentos, 
alimentação, medicamentos e 
construção de casas.

Esta tragédia não é acaso 
da natureza!

Solidariedade

Fotos: Filimor e Portal R7

as vitimas das enchentes

A truculência de Alckmin e Kassab
Na manifestação realizada pelos 

estudantes e diversas entidades dos 
movimentos sociais contra o aumento das 
tarifas do transporte público, dia 17/02, 
os governos de Alckmin e Kassab deram 
mais uma demonstração da sua forma 
antidemocrática, violenta e repressora de 
governar.

Ao invés de receber a comissão de 
manifestantes e estimular o diálogo e a 
negociação, partiram para a agressão. 
Tiros de bala de borracha, bombas de gás 
lacrimogênio,cassetadas e gás de pimenta 

deram a tônica à repressão promovida 
pelas polícias de Alckmin e Kassab, no 
Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura.

Várias pessoas foram agredidas e 
precisaram ser encaminhadas ao hospital. 
Um manifestante teve seu nariz e a costela 
quebrados!

O Sindicato repudia veemente esta 
ação facínora e continuará na luta contra 
os abusos de poder e a exploração da 
população, como com o exorbitante 
aumento das tarifas ou a entrega do 
transporte público à iniciativa privada.

Lista de 
doadores

APEOSP – subsede 
Zona Sul e subsede Suzano; 
Associação dos Funcionários do 
IPEN; SINDSEF – Sindicato dos 
Servidores Federais; Sindicato dos 
Professores de Guarulhos (Sinpro); 
Sindicato dos Bancários de 
Bauru; Sindicato dos Metroviários 
de São Paulo; Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José dos 
Campos; Sinsprev; SECONCI – 
PMSP (Superintendência de 
atenção à saúde – Pref. Mun. SP); 
Funcionários da prefeitura – USP; 
Centro Empresarial e Cultural 
João Domingues de Araújo; 
Moradores do bairro do Tatuapé e 
região. Organização: Metroviários 
de SP; CSP-Conlutas; Terra Livre 
e Oposição do Sindicato dos 
Correios de São Paulo.

Entrega dos donativos em 
Nova Friburgo: delegação 
(acima) enfrenta 26 horas 

de viagem com mais de 
1.600 Km rodados e 17 
horas de estrada para 

levar conscientização e 
solidariedade à população

Comitiva entrega cestas básicas à população de Santo André

Donativos entregues no Jardim 
Pantanal, Zona Leste de São Paulo

Manifestação contra o aumento das tarifas reprimida pela violência policial

Fotos: Arquivo/Sindicato
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No dia 21/02 o Sindicato proporcionou uma 
importante oportunidade para que os metroviários e a 
população em geral pudessem se informar a respeito dos 
“Aspectos Práticos e Cotidianos da Previdência Social”.

Com vasta experiência na área previdenciária, 
inclusive em julgamento de ação em que o fator 
previdenciário foi declarado inconstitucional, o 
juiz e professor da Faculdade de Direito da USP, 

dr. Marcos Orioni, respondeu diversas perguntas 
sobre o preenchimento do formulário do PPP (Perfi l 
Profi ssiográfi co Previdenciário), sobre aposentadoria 
especial, fator previdenciário, tempo de contribuição, 
entre outros assuntos que fazem parte da vida dos 
trabalhadores.

O Sindicato fi lmou a palestra e em breve 
disponibilizará o DVD aos metroviários interessados.

Reunião em 24/02 com o presidente da Cia e o GRH, quando foi 
apresentada a proposta da PR

“Capataz” quarteirizado ameaça metroviário no PIT
O Sindicato compareceu imediatamente ao PIT ao receber 

a denúncia de atitude violenta e ameaçadora do empreiteiro/
capataz Carlos Câncio, quarteirizado da terceirizada Pires, contra o 
metroviário Luiz de Souza, o Luizão do PIT.

Conforme Boletim de Ocorrência registrado na Delpom e 
relatório encaminhado à Cia., os dois estavam no CASE 3, no dia 
17/02, quando Câncio ordenou que seu subordinado saísse do local, 
para “uma conversa com esse cidadão”, referindo-se ao Luizão.

Batendo com força a porta de aço do CASE 3, na presença 
de uma testemunha, dirigiu-se ao Luizão em alto tom, de forma 
ríspida e agressiva: “Você até agora só me encheu o saco! Você só me 
atrapalhou! Estou no limite com você!”

Acionados pelos diretores Flávio e Marcelo Paroche, os 
diretores Spinardi e Ciro foram ao local e contactaram a GMO, 
exigindo providências. Esta última, por sua vez, garantiu que o 
referido “capataz” não teria mais acesso às dependências da Cia.

Esta ocorrência representa a ingerência truculenta dos 
interesses dos lucros privados dentro da empresa pública e 
estatal, o que a categoria deve combater. Se você presenciar 
atitudes inadequadas como essa, ou condições inseguras 
impostas a prestadores de serviços terceirizados para 
favorecimento dos lucros, denuncie! Envie relatório à CIPA, 
SESMT e comunique ao Sindicato.

Fotos: Arquivo/Sindicato

Companheiro 
Luizão mostra 

o lugar onde 
sofreu agressão 

verbal e 
ameaças do 
empreitero 

de uma 
quarteirizada 

da Pires

PR 2010
Assembleia de 24/02/11 ratificou a deliberação 
da assembleia do dia 31/05/10: haverá contri-
buição de R$ 30 de todos os metroviários para 
o pagamento da Participação nos Resultados 
(PR) dos diretores liberados e que não rece-
bem do Metrô, bem como dos funcionários 
do Sindicato.

Assédio na Administração
Na última semana, a cipista e ex-diretora do 
Sindicato, Rosa Anacleto, da Administração, foi 
assediada pela chefia da área que, sob alegação de 
baixo desempenho apontado pelo “skillo”, afirmou 
que ela estaria demitida. O Sindicato questionou a 
empresa, que negou a demissão da trabalhadora. 
O Sindicato manifesta seu repúdio e indignação 
contra o assédio sofrido. Denuncie qualquer ati-
tude de intimidação e constrangimento!

Campanha salarial
 O seminário para complementação da pauta de 
reivindicações vai acontecer no dia 26/03, sábado, 
a partir das 9h, no Sindicato. Todos os metroviários 
que puderem e estiverem de folga estão convi-
dados para participar. Entre em contato com a 
Secretaria Geral, no telefone 2095-3623 e confirme 
a sua presença!

Equiparação salarial
No início do mês o Sindicato realizou uma série 
de reuniões com os metroviários que fazem o 
mesmo trabalho, mas recebem salários diferentes. 
Com a participação da advogada, dra. Regiane, 
os trabalhadores receberam orientações sobre 
a caracterização do problema e os elementos 
necessários para o encaminhamento de ações 
judiciais reivindicando a equiparação salarial. 
Garanta o seu direito!

Colônia interditada
A colônia de férias dos metroviários em Caragua-
tatuba estará interditada entre os dias 04 e 10/04, 
para realização de dedetização, desratização, lim-
peza da caixa d’água e da piscina e instalação de 
portão elétrico. Agradecemos pela compreensão!

Esporte no Sindicato
A seleção para as competições de futebol de 
campo e society dos Jogos do Sesi vai acontecer 
no dia 13/03, domingo, às 10h, no campo do Me-
troclube Itaquera. Mais informações no 2095-3607, 
com Marcelo; ou 2809-7160, com Samuel ou Felix.

Comissão de esportes
O Sindicato convida todos os interessados para 
participar da reunião da Comissão de Esportes, 
que acontecerá no dia 11/03, sexta-feira, às 18h. 
A reunião da Comissão de Eventos e Lazer será no 
dia 18/03, sexta-feira, às 18h30. Participe!

Sindicato no facebook
Agora os metroviários têm seu espaço no facebook 
(Metroviários de São Paulo). Acompanhe, interaja 
com as notícias da categoria, envie sua opinião, 
sugestão e compartilhe fotos e vídeos.

Carnaval dos metroviários
O desfile da Banda do Trem Elétrico vai acontecer 
no dia 04/03, a partir das 18h. A concentração é 
na esquina da Rua Augusta com a Luis Coelho, de 
onde os foliões seguirão até a Praça Ramos. Neste 
ano, a Banda vai homenagear o ícone do samba, 
Adoniram Barbosa, que completaria 100 anos de 
idade em 06/08/2010. A Banda do Trem Elétrico 
é dos metroviários! Participe com seus amigos e 
familiares!

Troca
AE Letícia, de VPT, escala semanal manhã, solicita 
troca urgente para o trecho norte, em qualquer 
escalada do turno manhã.

PR 2010 garantida!
A categoria recebeu a 

Participação nos Resultados 
(PR) no dia 28/02 referente 

ao período de 01/01/10 a 31/12/10. 
Até a semana anterior ao 

pagamento, o Metrô ainda não tinha 
garantido a PR. O Sindicato cumpriu 
todos os procedimentos previstos e 
convocou uma assembleia para o dia 
24/02, preparando a luta, caso a PR 
não fosse paga. O Metrô recuou e 
garantiu o pagamento no dia previsto.

A luta e a tradição da categoria, 
mais uma vez, mostraram sua força! 
A assembleia aprovou o pagamento 
da PR, conforme acordo feito na 
campanha salarial de 2010, apesar 
de não concordar com as metas 
apresentadas pelo Metrô, bem 
como com o pagamento da PR 
proporcional.

A categoria está de parabéns!

O juiz Dr. Marcos Orioni respondeu diversas perguntas 
sobre a PPP, fator previdênciário e outros assuntos 

referentes à aposentadoria

Confi ra sua PR!
Metas apresentadas pela Cia.: 98,34%

Faça a sua conta:
(R$ 2.783,83 + 40% do salário nominal) x 0,9834
Valor mínimo: R$ 3.540,86.


