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A programação do seminário começou com a realização 
de um debate sobre conjuntura, com a participação 
de representantes da CSP – Conlutas, Intersindical 

– Unidos e da CTB. Embora tenha sido convidada pelo 
Sindicato com antecedência, a CUT não compareceu. 

A oportunidade foi importante para que os metroviários 
esclarecessem dúvidas e dessem suas contribuições para a 
campanha salarial.

Ainda na parte da manhã, houve um debate sobre 
estratégia e organização, com contribuição de ativistas das 
diversas áreas.

Depois do almoço oferecido pelo Sindicato, as mulheres 

metroviárias e ativistas fi zeram um balanço positivo das 
atividades do Dia Internacional das Mulheres, abordando o 
machismo e as suas reivindicações para a campanha.

Agora é mobilizar a categoria para conseguirmos um 
bom Acordo Coletivo! Vamos à luta!. 

Comissão de negociação
Parte da comissão de metroviários que acompanhará 

as negociações com a empresa foi eleita e, para completar 
a representação de todas as áreas, os demais representantes 
serão escolhidos durante as próximas setoriais. Fique 
atento à divulgação da programação!

A participação da categoria no seminário foi fundamental para a organização da Campanha Salarial 

Veja a programação dos jogos na página 
04 e não esqueça: para preservar a nova 
quadra, não use tênis com solado preto! 

Sob nova direção, a lanchonete vai 

reinaugurar suas atividades com samba e 
feijoada, a preços populares! Não perca! 
Também haverá recreação infantil. Traga a 
sua família!

Reinauguração da quadra e da lanchonete do Sindicato

No dia 26/03, 114 metroviários participaram do seminário para preparar a organização da 

Campanha Salarial

Sábado, 02/04, a partir das 9h, com festival de futsal, masculino e 
feminino, e, pela primeira vez, basquete na quadra do Sindicato!

Dê sua opinião 

sobre o slogan da 

Campanha Salarial 2011

Envie sua ideia para assessoria@metroviarios-

sp.org.br, até o dia 10/04! Por exemplo, no 

seminário sugeriram o slogan: “Trabalhador 

não é burro de carga”. Na mensagem, 

especifi que nome, área e telefone !  

Participe!



Um desafi o 
premente a 
enfrentar! Muito 

poderia 
dizer, muito 
poderia 
falar,  por 
hora fi co 
feliz com as 

cobranças de uma categoria 
revigorada, que mostra 
disposição e total entendimento 
do momento que passamos 
sindicalmente. Assim aproveito  
para dividir essa experiência 
com todos, com uma poesia 

quase crônica ou uma crônica 
quase poesia de um grande 
companheiro nosso.

Um grande abraço.

Amoedo, diretor 
de base do Sindicato
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Poesia quase crônica ou crônica quase poesia

A campanha salarial 
2011 está inserida em 

um contexto inusitado, não 
só pela nova representação 
sindical, como pela nova 
direção do Estado e do 
Metrô, reiterando seu 
ataque privatista e todo 
prejuízo que acarreta aos 
trabalhadores metroviários 
e à população.

Estes fatos foram mais 
uma vez corroborados 
pela matéria publicada na 
edição de 30/03 do jornal 
“O Estado de S. Paulo”, 
onde foi explicado como 
aconteceu a licitação 
dos oito lotes da obra 
(paralisada por suspeita 
de fraude) de extensão 
da Linha 5 (Largo Treze 
à Chácara Klabin). 
Isso porque a justiça 
determinou que o Estado 
e o Metrô abrissem os 
envelopes das ofertas 
perdedoras, quando veio 
à tona que as propostas 
tinham valores menores. E 
por que perderam?

A campanha se 
apresenta inovadora, 
também, por 
reivindicarmos o Índice 
Geral de Preços – Mercado 
(IGPM) que, ao contrário 
dos demais, refl ete melhor 
o efeito da infl ação nos 
salários dos trabalhadores. 
Além disso, os próprios 
contratos do Metrô com os 
empresários são corrigidos 
desta forma.

De olho nesta 
conjuntura, são necessárias 
as lutas pelo aumento real; 
pela recuperação do valor 
do VR e da cesta básica/
VA; pela jornada de 36 
horas; pela suspensão do 
plano “fi m” de carreira e 
pela equiparação salarial 
(trabalho igual, salário 
igual); pela licença 
maternidade de 6 meses; 
pelo subsídio ao plano de 
saúde dos aposentados e 
preenchimento correto da 
PPP para aposentadoria; 
pela PR igual para todos e 
pela anistia aos demitidos 
na greve de 2007.

Para uma campanha 
com essas dimensões, 
precisamos nos manter 
conscientes, unifi cados e 
organizados para resistir, 
enfrentar os desafi os e 
conquistar a almejada 
assinatura do Acordo 
Coletivo.

Vamos todos juntos, 
categoria! A luta continua! 

Inauguração da estação 
Butantã da Linha 4 – Amarela

Apartamento em Guarulhos
Ótimo local (Yayá/Timóteo). 60m², 2 dorm. 
grandes, sala, cozinha, banheiro grande com 
box, gabinete e armário, área de serviço. 
R$ 120 mil. Condomínio: R$ 130,00. Aceito 
CEF e FGTS. Tratar com Edison: (11) 9950-
3288/8677-6408 e (13) 3424-2969 ou e-mail: 
edison-assis@ig.com.br

Venda de mel
Vendo mel puro, mel composto, própolis, 
pólen, geleia real e produtos apícolas em geral
Tratar com José Costa, fones: 2964-9563 e 
7370-5644.

Banca de jornal e revista do Zaca
Localizada ao lado do Habib´s do Jabaquara. 
Temos recargas de celular. Encomendas 
falar com Zaca, fones: 2819-6002/6279-
1938/95540148.

Alugo chácara em Santa Isabel
Venha se divertir, descansar e relaxar em meio 
a natureza. Piscina, bilhar, pingue-pongue, 
pebolim, churrasqueira, forno e fogão a 
lenha, 3 dorm., 3 wc, redes para descanso. 
Fotos: www.recantodasandorinhas.xpg.
com.br. Tratar com Severino, fones: 2584-
2100/8080-7133.

Venda de Moto
Vende-se moto Sundown, mod. Vblad, 250cc, 
ano 2007, 2º dono. Manual, para-brisa, bolsas 
laterais, encosto traseiro e bagageiro. Tratar 
com Nélson Ladeira, fone: 6526-6129.

Limpe seu nome
Cancelamento de protesto, cheques devol-
vidos, negociação de dívidas, declaração e 
renda, SPC e SERASA, certidões em geral. 
Tratar com Sr. Pedro, fone: 2601-0494.

Moto Honda CBX 
Vendo. 250 Twister, ano 06/07, amarela, 25 
mil km original. R$ 7 mil. Falar com OTM João 
José, ramal: 36411, DEO, esc. B. 

Vendo Apto Vila Gustavo
2 dorm., cozinha planejada, 48m², 1vaga, face 
norte, ensolarado. R$180 mil. Aceito fi nancia-
mento. Tratar com Gislene, fone: 8252-0647.

Casas
Vendo duas excelentes casas no Belenzinho. 
Duas casas assobradadas. Tratar com Ercole, 
fone: 2698-0152.

Suzuki
Vendo Burgman 125, amarela. Documentos 
ok. R$ 4 mil. Tratar com Marcos Jorge, fone: 
2552-3854.

Corsa Pick UP
Vendo. Ano 2001/01, 1.6, preta. IPVA ok. Im-
pecável. Revisada. R$ 14.500,00. Tratar com 
Luciano, fone: 7028-2829.

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

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.

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

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 

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.

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 (1º Semestre 
2011), das 13h às 16h, sala: 114. Matrícula 
na secretaria. Informações: Ricardo Santos, 
fone: 7542-9267.

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.

No dia 28/03, o Sindicato protestou 
contra as Parcerias Público-Privadas (PPP) 
durante a inauguração da estação Butantã, 
que está sob concessão de várias empresas 
privadas que compõem o consórcio Via 
Quatro, e que marcaram a sua “gestão” com 
uma tragédia na estação Pinheiros e outros 
acidentes, causando a morte de 9 pessoas.

Os metroviários reivindicam a 
prestação de serviços públicos de transporte 
estatal e com qualidade, sem o desperdício 
do dinheiro público, como acontece na PPP 
da Linha 4.

O aumento das tarifas e a privatização 
da Linha 5 – Lilás e da CPTM também 
foram tema dos protestos, que tiveram 
grande repercussão em diversos meios de 
comunicação.

O Sindicato continua organizado com 

outros sindicatos e diversas entidades dos 
movimentos sociais, para garantir o direito de 
locomoção dos cidadãos.

Manifestação contra a PPP na inauguração da estação 
Butantã, dia 28/03

Foto: arquivo/Sindicato

Fórum em Defesa do Transporte  
Público, Estatal e de Qualidade

Toda a categoria está 
convidada para participar 
da reunião do Fórum, com 
o objetivo de organizar 
as próximas ações na luta 
contra a privatização das 
Linhas 4 e 5 do Metrô, e da 
CPTM.

O Fórum também 

elaborou um abaixo-
assinado contra o aumento 
das tarifas, as PPPs e as 
privatizações. 

Acesse o site do 
Sindicato, imprima e leve 
para o trabalho, escola e 
comunidade.

Participe!

O estômago e o cérebro 
É um caso sério.

Será que é?

Se for levado a sério é.

Para os vis mortais, o 
principal é a barriga.

FOME.

Sim, os vis mortais, para 
comer, precisam trabalhar.

Aí está estabelecida a 
confusão.

Os imortais estão acima do 
bem e do mal.

Não precisam trabalhar para 
comer.

Criaram uma aritmética 
brasiliana.

Pariram uma complexa 
matemática brasiliense.

E daí pra frente.

Um exemplo ilustrativo e 
convincente.

Simples, como o hoje e o 
agora.

Um sujeito astuto assume 

uma assembleia.
O tempo passa.
Assume uma governança, seja 
lá de onde for.
O tempo vai passando.
Aí, o tal sujeito entende que 
trabalhou muito.
Está na hora de se aposentar, 
mas continuar na lambança.
Astutamente, imagina uma 
artimanha.
CRIA UM NÓ. 
Cria o MINISTÉRIO DO FIO 
DA MEADA.
Cria a MINISTÉRIO DO FIO 
DA MOEDA.
Cria a SECRETARIA DO NÓ.
Assim ninguém entende 
nada.
Seja aritmético, matemático, 
sistemático, sistemológico, 
internético, lunático, 
ninguém vai descobrir o FIO 
DA MEADA nem o FIO DA 
MOEDA.

O não mortal, assim, conclui 
e pensa tranquilo.

O principal não é o estômago, 
nem a barriga nem o cérebro.

O principal é ocultar 
os MISTÉRIOS DOS 
MINISTÉRIOS, com um 
grande NÓ. 

Seja no estômago, no cérebro, 
na barriga, na garganta.

Um NÓ sem começo e nem 
fi m. 

Para que ninguém desate e 
não entenda nada.

Ninguém fi que sabendo e 
nem descubra nada. 

O NÓ ATADO. 

E, a merda continua a mesma.

Bem ao gosto do astuto, 
acima do bem e do mal. 

Valter Corrêa/ PAJEÚ, 
extraído do livro O Fio da 

Meada, uma publicação do 
sêlo EMBU LIVRO

Reunião dia 04/04, às 19h, no Sindicato

280 mil cartas à população foram 
distribuídas, para denunciar o 

aumento abusivo das tarifas



PLATAFORMA      3

O 
holerite de março vem com um desfalque de 
3,33% sob a discriminação de “contribuição 
sindical”, que é, na verdade, um imposto 
compulsório, recolhido todos os anos pelo 

governo federal.

Instituído em 1939, pelo então presidente Getúlio 
Vargas, o desconto equivale a um dia de trabalho anual 
do brasileiro com carteira assinada. Até 2007, o governo 
fi cava com 20% do total arrecadado, transferindo a 
quantia para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Mas a partir de 2008, com a aprovação da Lei 11.648, 
o governo passou a distribuir metade deste dinheiro às 
centrais.

Agora, a distribuição é repassada da seguinte forma: 
60% aos sindicatos, 15% para as federações, 5% às 
confederações e 10% às centrais sindicais. O Ministério 
do Trabalho fi ca com 10%.

Com a sanção da tal lei, as centrais sindicais (CUT, 
Força Sindical, UGT, CTB, CGTB e NCST), em 2009, 
receberam R$ 81 milhões, 23% a mais que os R$ 65,7 
milhões recebidos em 2008.

Isso explica, em grande medida, a acomodação de 
muitos sindicalistas pelo dinheiro fácil que recebe. Além 
disso, em muitos sindicatos sem representatividade, 
recebendo este dinheiro, se formam verdadeiras 
quadrilhas. 

Sindicato devolverá o imposto

*Índices apurados até fevereiro de 2011.

O Seminário realizado no dia 26/03 analisou a pauta 
de reivindicações da Campanha Salarial e agregou 

diversas propostas a uma pauta complementar, 
que será entregue ao Metrô no dia 31/03. Veja os 
principais eixos da campanha salarial e participe 

das mobilizações pela garantia da manutenção 
e conquista da ampliação dos direitos dos 

metroviários, melhorando também a qualidade do 
serviço de transporte.

Os 60% do imposto sindical que são repassados ao
 Sindicato serão devolvidos aos metroviários. Para a entidade, 

os trabalhadores só devem contribuir voluntariamente
Porque somos

contra
O Sindicato vai devolver a 

todos os metroviários os 60% 
que lhes são repassados do 
imposto sindical, porque, para 
esta enti dade, os trabalhadores 
só poderiam contribuir 
voluntariamente.

Defendemos que esse 
imposto deve acabar. Mesmo 
devolvendo nossa parte aos 
metroviários, 40% são repassados 

para outras enti dades, sem 
que a categoria possa decidir 
se concorda ou não. Com 
o fi m desta contribuição, o 
sindicalismo se fortalece, pois 
precisará convencer a base sobre 

a necessidade de organização 
e autonomia. “Contribuir” por 
imposição é inaceitável!

sindical descontado em março

Pra onde vai o seu dinheiro
 5% para a confederação 

correspondente; 

 15% para a federação; 

 60% para o sindicato respecti vo; 

 10% para as centrais sindicais;

 10% para o Ministério do Trabalho
*Conforme Arti go 589 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Reivindicações econômicas
Reposição da 
infl ação

10,79% Conforme Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGPM), observando que 
88,7% das categorias profi ssionais 
receberam reajuste salarial acima da 
infl ação, segundo o Dieese, em 2010. 
A categoria metroviária é uma das 
que esteve fora deste percentual.

Produtividade 13,80% De acordo com o ICV-Dieese, 
baseado no aumento de usuários 
transportados nos últimos 2 anos.

Abono 51,3% dos 
vencimentos

Cálculo das perdas do poder 
aquisitivo entre maio/10 e abril/11.

Reajuste da cesta 
básica e VA

R$ 311,09 Conforme cesta do Procon.

Outras reivindicações

Principais reivindicações

Campanha salarial 2011
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No dia 08/03 as mulheres da categoria deram um 
importante passo na conquista de espaços para 
discussão e reivindicação de melhores condições 

de vida e trabalho, contra a opressão e discriminação.
Mais de 260 mulheres, contando com as 

funcionárias da limpeza e das Jovens Cidadãs, além 
dos companheiros da diretoria e da base, prestigiaram 
as apresentações do grupo de teatro Santa Víscera, que 
abordaram temas relacionados à data e foram bastante 
aplaudidas e elogiadas.

No intervalo entre as apresentações de teatro, 
as diretoras do Sindicato lembraram que a luta da 
mulher contra a opressão e pela igualdade de direitos 
é fundamental e tem que acontecer todos os dias e em 
todos os espaços, seja no trabalho, em casa, na categoria, 
em nossa campanha salarial e em toda a sociedade.

Representações
Na terça-feira de carnaval, 08/03, mais de 80 

mulheres da segurança e da operação compareceram 
a estação São Bento (BTO), em dois horários, para 
prestigiar as apresentações teatrais; e no dia seguinte 
foi a vez da Linha 5 onde, também em dois horários, 40 
mulheres participaram da atividade. Já no dia 10/03, pela 
manhã, as apresentações de teatro reuniram cerca de 50 

mulheres no Pátio Jabaquara.
No dia 11/03, as celebrações do Dia Internacional 

da Mulher continuaram. Pela manhã, foi no Metrô I, com 
a participação de 30 mulheres; e à tarde no Cidade II, 
com a presença de 40 mulheres. O destaque da atividade 
no Cidade II fi cou para a homenagem à companheira 
Eraide, que foi a primeira mulher metroviária a se 
sindicalizar ao Sindicato.

Atos e passeatas
Ainda no dia 11/03, o Sindicato realizou um grande 

ato na estação Sé contando com a participação de 
outras entidades, e obteve grande público da categoria 
e da população, que interagiram e aplaudiram as 
apresentações teatrais e as intervenções das mulheres 
presentes.

A Secretaria das Mulheres também participou do 
ato unifi cado realizado por todo o movimento feminista, 
no dia 12/03, e concluiu a jornada em homenagem à luta 
das mulheres no dia 14/03, com uma apresentação teatral 
para as funcionárias do Sindicato.

A participação da mulher é imprescindível! Venha 
somar-se a essa luta!

Contra o machismo e a exploração! Em defesa da 
mulher trabalhadora!

Sindicato promove diversas 
atividades nas áreas da Cia. 
No destaque: homenagem 
à Eraide, primeira 
metroviária sindicalizada

8 de março: Dia Internacional de Luta das Mulheres

Reinauguração da quadra
Sábado, 02/04, a partir das 9h. Não perca, também, a festa de reinauguração da 

lanchonete do Sindicato, sob nova direção, com samba e feijoada a preço popular! 

Para estrear a nova 
quadra, o Sindicato 

vai promover um 
festival de futsal, 

masculino e feminino, 
e, pela primeira vez, 

de basquete na quadra 
do Sindicato! Veja 

a programação dos 
jogos e não esqueça 

de que, para preservar 
a nova quadra, não se 

deve usar tênis com 
solado preto! 

Convite aos metroviários, amigos e familiares:

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Conscientização e mobilização 
em todas as áreas da empresa!

Nota sobre GBU
Responsabilizamos os governos do 
estado e do município pelo lamen-
tável episódio ocorrido na estação 
Anhangabaú, no dia 17/03. O aumento 
injustificado das tarifas e a intransigência 
dos governos Alckmin e Kassab coloca-
ram os metroviários e a população em 
situação de risco à integridade física.

Auditoria
Priorizando a organização da luta e a uni-
ficação da categoria, a assembleia do dia 
15/03 deliberou que o tema “auditoria no 
Sindicato” será retomado após o término 
da campanha salarial

Licença para funcionamento
No dia 01/03, após anos de funciona-
mento irregular, o Sindicato obteve a 
legalização e licença para funcionamento 
da sede da entidade! Após publicação no 
Diário Oficial do município de São Paulo, 
com orgulho e satisfação, a diretoria do 
Sindicato retirou o lacre de interdição 
parcial imposto pela prefeitura – herança 
vergonhosa da representação anterior 
da categoria. Mais uma conquista da ca-
tegoria metroviária, que passa a ter seu 
patrimônio legalizado!

Tempo de caça ao skillo
Até um animalzinho aparentemente inofensi-
vo o Metrô transforma em um monstro para 
assustar a categoria! Os metroviários estão 
transportando o dobro de usuários e alguns 
chefes usam o skillo para perseguir e não 
equiparar os salários da categoria. Como pode?! 
Tem até estação que teve nota 10 devido ao 
empenho dos trabalhadores, mas no skillo são 
mal-avaliados! O Sindicato orienta a todos que 
tenham tido avaliação rebaixada que procurem 
um diretor e denunciem!

Reunião dos CSTs
Dia 06/04, quarta-feira, às 10h e às 15h, no 
Sindicato, para darmos continuidade às reivin-
dicações encaminhadas ao coordenador Tadeu. 
Participe!

Reunião dos OTs
Dia 07/04, quinta-feira, às 10h e às 15h, no Sin-
dicato, para tratar sobre os diversos problemas 
apontados pelos operadores. Participe!

Patrimônio dos metroviários
O Sindicato adquiriu um retroprojetor, uma TV 
de 42 polegadas e um aparelho de DVD para 
melhor atender os metroviários e sua família, 
além de reduzir custos com o aluguel dos 
equipamentos para as atividades da categoria.

Espaço do metroviário
A partir de abril, o site do Sindicato terá um 
espaço específico para a publicação de textos, 
crônicas, poesias e demais manifestações dos 
metroviários, pois nem sempre o Plataforma 
consegue atender a solicitação de todos que 
querem publicar seus textos. No novo espaço 
no site, não haverá preocupação com número 
de caracteres. Solte sua criatividade e envie sua 
contribuição para assessoria@metroviarios-sp.
org.br

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

Fotos: Arquivo/Sindicato

HORA MODALIDADE TIME 1 X TIME 2

09:00 Master Trovão Azul X Sindicato Master

09:50 Futsal Juventos (JPA) X Sub-23  (Brás)

10:40 Futsal Pivoto (Brás ) X Wallas (PIT)

11:30 Basquete Metroviários X Ituano

12:20 Futsal Ilha Q. ( Brás ) X Guerreiros ( PCR)

13:10 Master Superfície ( Brás ) X Com Dores ( OPS)

14:00 Master Piratas ( OT's ) X VPL - PIT/EPB

15:00 Futsal Vai Q' Mole ( PCR) X Terceiro Trilho ( TUC )

15:50 Futsal Fem. Meninas do Paraíso X Amigas das Meninas

16:40 Futsal Calabouço ( Brás) X Boca Futsal

17:30 Futsal EPB X Base IMG


