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 Periculosidade sobre todos os vencimentos
 Avançar na Equiparação Salarial e pelo Concurso Interno

O Metrô está 
travando a 
continuidade das 
negociações sobre 
Equiparação 
Salarial no 

Ministério Público e até o momento não 
respondeu sobre a ilegalidade da forma de 
pagamento da periculosidade, que deve ser 
sobre o conjunto dos vencimentos. Além 
disso, não encaminhou o concurso interno 
para OEs, OTs e outras funções, conforme 
anunciou e se recusa a discutir os critérios. 

Para pressionar a empresa e garantir 
nossos direitos, a assembleia do dia 9 votou 

uma Semana de Mobilização (1º a 7 de 
dezembro) com uso de adesivos da campanha 
e que ninguém faça hora extra nessa semana. 

Os operadores de trem já deram a partida. 
Vários operadores já estão combinando 
que não farão hora extra. Vamos conversar 
em cada base para preparar a Semana de 
Mobilização. O Metrô só funciona hoje com 
horas extras em todas as áreas. 

É hora de unifi car a categoria e dar uma 
resposta à direção do Metrô. Vamos unir 
todos. 

Na semana de 1º a 7 de dezembro 
ninguém faz hora extra! Todos com 
adesivo! Juntos somos fortes!

Vamos preparar a Semana deSemana de

PR 2012 igual 
para todos!

Foram iniciadas as negociações sobre a 
PR (Participação nos Resultados) 2012 e a 
assembleia do dia 9 elegeu uma Comissão 
para tratar do assunto. Os membros 
da Comissão são: Altino (presidente do 
Sindicato), Pasin (secretário-geral), Peretti 
(AS), Marisa (OTM1 - LLO), Marcelo Parochi 
(PIT), Osmar (PAT), Adriano Clemente 
(Linha 5), Tiago Pereira (OT), Petrauskas 
(Administração). 

Agora, vamos lutar por uma PR igual para 
todos, com um valor bem maior e que ocorra 
uma antecipação. Nós merecemos, já que 
transportamos muito mais usuários. Hoje, são 
mais de quatro milhões de usuários/dia. 

Está chegando a hora. Para comemorarmos 
os 30 anos do Sindicato, será realizada uma 
grande festa no dia 25 de novembro, a partir das 
22 horas, no Espaço Victory (rua Major Angelo 

Zanchi, 825, próximo à estação Penha do metrô). 
A animação da festa fi cará a cargo da banda San 
Remo. Adquira logo seu convite no Sindicato ou 
com um diretor.

Vamos realizar uma nova assembleia no dia 
7 de dezembro, às 19 horas, no Sindicato. 

O
travando a 
continuidade das 
negociações sobre 
Equiparação 
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Sobre as denúncias 
de irregularidades 

no Metrô Estamos perto de 
mais um 20 de 
Novembro – Dia 
da Consciência 
Negra - em que 
se faz necessário 

estarmos todos engajados, 
somando forças nas lutas 
contra o racismo e todo o tipo 
de opressão. Racismo é crime 
e a história brasileira está 
cercada de práticas condenáveis 
e criminosas. Durante séculos, 
milhões de negros foram 
sequestrados, aprisionados e mal 
tratados, vendidos, castigados e 
obrigados a trabalhar de graça 
para movimentar a economia.

O racismo, assim como 
outros tipos de discriminação 
e preconceitos contra a pessoa, 
não é natural, não nasce com 
o indivíduo. Faz sim parte da 
estrutura do sistema adotado de 
exploração, que segue desde o 
começo de sua  implementação 
no nosso País, subjugando 
e oprimindo para melhor 
explorar a força de trabalho 
da população pobre, negra e 
trabalhadora.

No Brasil, passados 123 
anos da abolição da escravatura, 
e 26 anos após o término da 
ditadura do regime militar, 
mantém-se ainda fortes 
resquícios de discriminação 

racista. Aqui se perpetua o 
racismo de forma velada, 
reproduzido  nas entrelinhas  da 
sociedade brasileira.

No Brasil, os números 
do Mapa da Violência 2011 
revelam que morrem de causas 
violentas 67,1%  de homens, 
jovens negros . De cada três 
jovens assassinados, dois eram 
negros. Atualmente, 41,7% dos 
negros brasileiros estão abaixo 
da linha da pobreza. Entre os 
brancos a porcentagem é de 
19,5%. Na camada mais pobre 
da população brasileira os 
negros correspondem a quase 
74%, enquanto que os brancos 
representam 25,4%. 

 As maiores vítimas da 
violência têm cor negra, são 
trabalhadores pobres das 
regiões periféricas, residem 
em moradias precárias, sem 
acesso à educação de qualidade 
e saúde. As condições das 
mulheres negras são piores 
que as dos homens. Sofrem de 
exclusão dupla: o racismo e o 
machismo. 

O sistema que oprime e 
que promove a desigualdade 
somente poderá ser superado 
pela luta conjunta e pela 
consciência de toda a classe 
trabalhadora. Resta ao povo 
oprimido lutar e reivindicar 

pela igualdade de direitos: 

- 10% do PIB já para a 
educação pública;

- Medidas de caráter 
compensatório, com ações 
afi rmativas de inserções 
à educação de qualidade, 
bem como uma política de 
permanência da população 
pobre e negra na escola até a 
formação completa;

- Mínimo obrigatório de 
10% dos recursos destinados 
à educação e dirigido à 
efetivação da Lei 10.639 que 
leva a história e a cultura 
afro-brasileira para as escolas, 
em níveis de federação, estados 
e municípios e,

- Viabilizar a prática do 
decreto que regula a Titulação 
dos Territórios Quilombolas  
do art. 68 do ADCT (Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias) da Constituição 
Federal, que reconhece aos 
remanescentes das comunidades 
de quilombos a propriedade 
defi nitiva das terras que estejam 
ocupando, mais precisamente 
de acesso ao território que 
historicamente fora negado aos 
quilombolas.

Vânia Maria Gonçalves é 
OTM1 e diretora de Assuntos 

da Discriminação Racial
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20 de novembro: consciência e luta

No último dia 3, o MP-SP 
(Ministério Público de São 

Paulo) ajuizou ação pedindo 
o afastamento do presidente 
do Metrô, Sérgio Avelleda, por 
improbidade administrativa. Existe 
a suspeita de irregularidades na 
licitação das obras de ampliação da 
Linha 5-Lilás.

Segundo declarações do MP, 
Sergio Avelleda “absteve-se de 
tomar as devidas providências em 
relação à licitação que se revelava 
fraudulenta provocando um 
prejuízo aos cofres públicos de R$ 
327 milhões num jogo de cartas 
marcadas e que, vergonhosamente, 
preferiu benefi ciar as empresas 
fraudadoras”.

Em junho de 2009, o Metrô 
anunciou o resultado da licitação 
dos lotes 3 a 8 da extensão da Linha 
5 – Lilás até a Chácara Klabin e as 
obras foram iniciadas. Em outubro 
do ano seguinte, o jornal Folha 
de S.Paulo divulgou documento 
registrado em cartório mostrando 
que o jornal sabia, seis meses antes 
da divulgação do resultado, quem 
seriam os vencedores da licitação.

Por seu lado, o governo 
estadual defende-se dizendo que as 
regras visavam impedir que uma 
construtora obtivesse mais que um 
lote e que a legalidade do edital foi 
aprovada pelo Tribunal de Contas 
e pelo Conselho Superior do 
Ministério Público. Além disso, a 
decisão de manter a obra teria sido 
de um colegiado da diretoria do 
Metrô e não exclusivamente do seu 
presidente.

Queremos que se apure 
tudo, com a participação dos 
trabalhadores e da população. Não 
só a licitação da L5, mas também 
as denúncias de corrupção da 
Alstom, Siemens, governo do 
Estado e Metrô. Que sejam abertos 
todos os contratos, licitações e 
a contabilidade, para que todos 
possam ter acesso à “caixa preta” 
da empresa. 

Defendemos que o presidente 
do Metrô seja eleito pelos 
trabalhadores e os usuários para 
que se tenha controle sobre suas 
ações. E que não seja uma decisão 
exclusiva do governador e dos 
empresários amigos. 

Não nos iludimos com a 
imprensa fi nanciada pelas grandes 
empresas que sistematicamente 
atacam o Metrô estatal, 
favorecendo a privatização. E nem 
colocamos a mão no fogo pelos 
dirigentes das estatais, porque não 
há controle nem dos trabalhadores 
nem da população sobre contratos 
e licitações.

Defendemos um Metrô 
Público, Estatal e de Qualidade, 
com toda transparência para que 
os verdadeiros donos – os usuários 
e os trabalhadores – tenham 
total controle sobre a empresa. A 
democracia dentro das estatais 
e o controle dos trabalhadores  
sobre elas ainda é uma realidade 
distante.

Nós Travamos e Ilha Quadrada 
estão mais uma vez na fi nal

Depois de vencer o XXI Campeonato de Futsal 
do Sindicato, em 15 de outubro, a equipe dos Nós 
Travamos se prepara para mais uma fi nal. Desta vez, 
a data é 19 de novembro (sábado), às 11 horas, e o 
adversário é o mesmo, o Ilha Quadrada. É a fi nal da 
Copa Che Guevara de Futsal. 

O terceiro lugar da Taça será disputado pelas 
equipes Calabouço e Carniceiros, no dia 12 de 
novembro, às 11 horas. Ambos os jogos serão 
realizados na quadra do Sindicato.

Para chegar à fi nal, o Nós Travamos venceu, no 
dia 5 de novembro, a equipe Carniceiros por 6 a 4. 
No mesmo dia, o Ilha Quadrada venceu por 3 a 1 o 
Calabouço. 

Após a grande fi nal da Taça, no dia 19 de 
novembro, haverá uma confraternização, com um 
churrasco. Todos os metroviários estão convidados a 
participar deste evento promovido pelo Sindicato.  

Fotos: arquivo/Sindicato

Apartamento
Vende-se com 3 dorm., 1 suíte, 2 banheiros, 1 vaga. 
A 400 metros da estação do metrô Jabaquara. 
Condomínio: R$ 300,00 (gás e água). Tratar com 
Paulo Lima, 2872-4757/9114-8867.

Classic
Vende-se Classic, 10 VHCE, 2009/2010, dir. hidráulica, 
ar quente, farol neblina. Único dono. Nunca bateu. 
Documentos e insp. veicular 2011 ok. 20 mil km. 
Tratar com o OT, Gustavo, fone: 9376-6695.

Temporada
Alugo apartamento na Praia Grande em frente 
ao mar, na Vila Tupy. Tratar com Waltinho, fones: 
2457-8408/9393-6193/8080-7133.

Praia Grande/Temporada
Alugo para fi ns de semana ou temporada aparta-
mento na Vila Tupi. A 150 metros da praia. Como-
didade para até 6 pessoas. Tratar com Mazzoni na 
estação de VTD ou fones: 2623-4015/ 9122-1321 
com Mazzoni ou Sônia. 

Lote em Peruíbe
Vendo ou troco por carro lote em Peruíbe, Estância 
São José. Av. das Américas, quadra 77, lote 18. Lote 
quitado. Tudo pago. Tratar com José Francisco, 
fone: 3384-3484.

Vendo Terrenos 
Um terreno em Santa Isabel com 10m² X 25m², na 
rua Miguel Cruz, s/nº- Quadra 31, lote 50, Jardim 
Eldorado. R$ 15 mil. Outro em São Paulo com 6m² 
X 21m². Rua Sarcanto, lote 15, Jardim Flor de Maio. 
R$ 50 mil mais dívida de +ou- R$ 12 mil. Tratar com 
Brito, fones: 2205-1290/7659-4706/7685-8516.

Crédito Imobiliário da CEF
De R$ 40 mil a R$ 350 mil. Parcelas a partir de R$ 
319,00 mensais. Temos planos para autos e equipa-
mentos. Falar com Délcio, fones: 2826-6970/9912-
5695. Condições Especiais para Metroviários. 

Chácara em Santa Isabel
Venha se divertir, descansar e relaxar em meio a 
natureza. Piscina, bilhar, pingue-pongue, pebolim, 
churrasqueira, forno e fogão à lenha. 3 quartos, 3 
WC, redes para descanso. Fotos: www.recantoda-
sandorinhas.xpg.com.br. Tratar com Severino, fones: 
2584-2100/8080-7133.

Casa
Vendo com 3 dorm., sala, cozinha, 2 banheiros 
(sendo um na suíte), garagem para dois carros. Pró-
ximo da estação do metrô Penha. R$ 350 mil. Tratar 
com Gilmar Messias, fones: 2982-2600/7990-9609.

Alugo na Praia Grande 
Apartamento com capacidade para até 6 pessoas. 
Próximo à praia. Finais de semana e temporadas. 
Tratar com Gilmar Messias, fones: 2982-2600/7990-
9609.

Aluga-se chácara
Lazer e eventos em Santa Isabel. Piscina, mini campo 
de futebol/voleibol, salão de jogos, churrasqueira 
etc. Fotos: www.recantoviana.blogspot.com. Tratar 
com Riva ou Adriana, fones: 2043-3452/8129-2795.

Apartamento em Itaquera
Vendo próximo ao Planalto.  2 dom., sala, cozinha, 
área de serviço e estacionamento. Condomínio com 
salão de festas e área de lazer. A 5 minutos do metrô. 
Todo reformado. R$ 140 mil. Aceito fi nanciamento. 
Tratar com Joel Castro, 2056-5357/8678-0999.

NG Seguros
Corretora de seguros que atendia na sede do 
Sindicato, continua atendendo os metroviários, 
familiares e amigos na Associação dos Aposentados 
e Pensionistas do Metrô (AAPM), rua Leópolis, 19, 
Vila Matilde, fones: 2093-6607 ou 7120-2474 com 
Neide Gomes.

Edna Corretora de Seguros
Seguro de automóvel, residencial, saúde. As princi-
pais cias de seguro. Atendimento diferenciado para 
metroviários e dependentes. Faça um orçamento 
com Edna ou Adriana pelos fones: 3129-4280/9761-
8761 (Vivo) ou 7737-1639 (Nextel). E-mail:  edna@
cmeloseguros.com.br

Afi nador Boss Tu 15
Afi nador cromático para guitarra, violão ou baixo. 
Ótimo estado. R$ 220,00. Tratar com Claudir, fones: 
3179-2000/35351/2091-5989.

Mel puro
Vendo: mel puro, mel de abelhas jataí, mel composto, 
pólen, própolis, geleia real e produtos apícolas em 
geral. Tratar com José Costa, est. Vergueiro ou pelos 
fones: 2964-9563 e 7370-5644.

Mel Puro - Silvestre
Vende-se mel puro da região de mata Atlântica, no 
Vale da Ribeira. R$ 15,00 o kg. Entrego nas estações 
do Metrô. Tratar com Eloy ou Rose, fones: 8769-0298 
(Tim)/8163-7650 (Vivo)/5621-4021(res.).

Pedal Boss Acoustic Simulator Ac2
Pedal Boss Acoustic Simulator Ac2. Novo na caixa 
com manual. R$ 240,00. Tratar com Claudir, fones: 
3179-2000/35351/2091-5989.

Aulas de Pilates
Reabilitação. Condicionamento físico. Tratamento 
de dores crônicas. Melhoria do rendimento físico 
em geral. Realizado por fi sioterapeuta. Agende 
uma aula experimental. Dra. Paula Padilha Diaz. Rua 
Vaud, 87, Lauzane, Paulista (rua do hipermercado 
Andorinha). Fones: 2231-7371/9326-7033.

Vai ter festa? (DJV@N)
Festa sem DJ não é festa! Serviço de som e ilu-
minação. Mais informações acesse: www.djvan.
no.comunidades.net. Tratar com Vanderson, ASM-1, 
Santa Cecília, 5x2 ou fone: 7778-6152.

Games e Acessórios
PSP/PS3/NDS/XBOX360. Tudo em games em até 
18x. Visite: www.egamebrasil.com.br. Tratar com 
Regys, Tec. Sist. Metroviário, REN, PSO, esc. B (tarde), 
ramal: 15932 ou fone: 7979-6943.

Lavadora e Máquina de Costura
Vende-se lavadora de roupas Eletrolux Premium, 
Top Oito, auto aquecimento, 13 programas, 3 níveis 
de água (água quente). R$ 350,00. Máquina Singer, 
mod. Advance. R$ 250,00. Tratar com Waldir Lopes, 
fones: 3297-4463/8833-0484.

As inscrições para o sorteio de reservas para 
o fi nal de ano na Colônia de Férias (Caraguá) 
foram abertas no dia 24 de outubro e poderão ser 
realizadas até 18 de novembro. Nesse mesmo dia 
(18) será realizado o sorteio. 

O sorteio estava agendado anteriormente para 
o dia 25 de novembro, mas foi antecipado devido 
à realização da festa de aniversário de 30 anos do 
Sindicato. 

As inscrições podem ser feitas pessoalmente 
na sede do Sindicato ou por meio dos telefones 
2095-3607ou 2095-3625, com Marcelo ou Cecília.

Sorteio para Colônia será no dia 18Sorteio para Colônia será no dia 18Sorteio para Colônia será no dia 18

Fotos: arquivo/Sindicato

Os fi nalistas da Taça Che Guevara: Nós Travamos 
e Ilha Quadrada
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A situação do ensino público no Brasil é lastimável. Temos o maior índice de analfabetismo da 
América Latina (9,7%). Os professores ganham muito mal. É uma categoria profissional que, 

em todo o País, tem de realizar muitas greves. Geralmente, longas. As universidades privadas 
concentram 74% das vagas no Brasil. Já as universidades públicas são sucateadas.

Apesar das promessas de vários 
governantes, o cenário não 
apresenta novidades. É só ver 

a situação atual: o crescimento que 
o País teve durante os dois governos 
Lula (2003/2010) não se reverteu 
em nenhuma melhoria na educação 
e saúde públicas. Temos mais de 14 
milhões de analfabetos absolutos 
e 29,5 milhões de analfabetos 
funcionais (aqueles que conseguem 
ler mas não desenvolveram a 
habilidade de interpretar os textos).

Isso acontece porque o governo 
investe muito pouco em educação 
pública. Diante desse quadro, 
educadores, entidades acadêmicas 
e movimentos sociais defi niram, 
por meio de uma avaliação da 
educação brasileira, que é necessário 
o investimento mínimo de 10% 
do PIB (Produto Interno Bruto, 
toda a riqueza produzida pelo País) 
brasileiro para começar a mudar esse 
quadro.

O governo diz que não há 
dinheiro para fazer isso. Não é 
verdade. Hoje se investe cerca de 
5% em educação. Para se chegar 
aos 10%, será necessário um 
investimento de R$ 160 bilhões a 
mais no orçamento. Só em 2011, 
estão previstos R$ 950 bilhões no 
orçamento federal para pagamento 
de juros das dívidas interna e 
externa.

Ou seja, há dinheiro de sobra. 
O problema é que hoje ele está 
indo para os banqueiros credores 
das dívidas, as empreiteiras que 
superfaturam as obras da Copa, 
os políticos corruptos... Por isso, 
apoiamos a iniciativa da “Campanha 
Nacional pelos 10% do PIB para a 
educação pública já!” e chamamos a 
população a apoiar e participar do 
Plebiscito Popular foi iniciado em 6 
de novembro e prosseguirá até 6 de 
dezembro.

quadro.

O Nosso Sindicato está participando 
da campanha e vai realizar um plebiscito 
junto à categoria e à população. Uma 
urna fi cará na sede do Sindicato e os 
diretores vão circular com urnas nas 
áreas internas para que os metroviários 
possam votar. Vote SIM no plebiscito!

Semana da Consciência Negra 
terá várias atividades

O Dia Nacional da Consciência 
Negra é comemorado em 20 
de novembro e é dedicado à 

refl exão sobre a inserção do negro na 
sociedade brasileira. A data foi escolhida 
por coincidir com o dia da morte de 
Zumbi dos Palmares, em 1.695. Zumbi 
foi o grande líder do Quilombo dos 
Palmares e respeitado heroi da luta 
antiescravagista. 

O aumento da violência facista 
contra negros, mulheres e homossexuais 

exige uma permanente luta para erradicar 
o problema.

Nosso Sindicato realizará, no dia 
17 de novembro, a distribuição de 
uma carta à população que também 
abordará o assunto. No dia seguinte, 
também participará, a partir das 
17 horas, de um ato na Praça da Sé 
também relembrando a data. E, no dia 
19, a partir das 10 horas, organizará um 
debate sobre a luta contra o preconceito 
racional.

 17 de novembro, às 18h30,  no Núcleo da Consciência 
Negra, palestra  “Unindo Forças contra o Racismo”.  
Estarão presentes entidades, movimentos, coletivos, 
indivíduos e interessados em compor o comitê 
pró-ações afi rmativas nas universidades paulistas. 
Endereço:  av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, travessa 
4, bloco 3, Butantã. Telefone do Núcleo: 3091-4291. 

Site: www.nucleocn.org

 19 de novembro, às 10h, na sede do Sindicato dos 
Metroviários de SP.  Debate sobre a luta contra o 
preconceito racial. 

 20 de novembro, às 10h, Marcha da Periferia. 
Concentração e ato na Praça da Sé. Informações: 
1marchadaperiferiasp.blogspot.com

Vote SIM no plebiscito nacional

Representantes de quilombolas de várias regiões do país fazem manifestação em 
frente à Esplanda dos Ministérios, em Brasília, em 7 de novembro

Foto: Wilson Dias/ABr

Estudantes e servidores federais da educação básica, profi ssional e tecnológica fazem protesto 
na Esplanada dos Ministérios

Foto: Valter Campanato/ABr
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Luta pela representação sindical

F
oto:arquivo/S

indicato

O presidente do nosso Sindicato, Altino, e 
José Maria, coordenador da CSP Conlutas, 
participaram, no dia 8 de novembro, de 

uma reunião em Brasília com Zilmara David de 
Alencar (Secretária de Relações do Trabalho) e 
André Luis Grandizoli (Secretário-Adjunto de 
Relações do Trabalho). O motivo do encontro com os 
representantes da Secretaria de Relações de Trabalho 
do Ministério do Trabalho foi o de continuar a 
luta para que o nosso Sindicato passe a representar 
ofi cialmente os trabalhadores da Linha 4.

O consórcio da Linha 4 (Consórcio Via Amarela) 
não aceita o nosso Sindicato e obriga os funcionários 
da L4 a se fi liarem ao Sindecrep (Sindicato dos 
Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo 
de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São 
Paulo), que tem estreita relação com a direção da 
empresa. 

A reunião em Brasília foi mais um passo para 
fazer com que os metroviários da L4 tenham um 
Sindicato combativo. O Sindicato dos Metroviários 
de São Paulo continuará sua batalha para que os 
trabalhadores da L4 sejam representados por uma 
entidade classista e não um sindicato fantasma. 

Confi ra o valor 
da PR 2011

Sem condições
A mudança de base dos Agentes de Segurança 
Metroviários (ASMs) de CKB para a estação TTI é 
perfeitamente compreensível pelos trabalhadores. 
É visível a necessidade operacional da empresa 
para justificar a mudança. O que não é compreensí-
vel é a falta de estrutura para o funcionamento da 
nova estação (TTI). Os companheiros estão reivin-
dicando melhorias nas acomodações. Chuveiros, 
sanitários e pias são insuficientes. A empresa tem 
a obrigação de realizar as mudanças necessárias 
para que o local tenha condições adequadas de 
trabalho. 

Clima de terror
A Doutora Edna, do RHT da Líbero Badaró (Edifício 
Grande São Paulo), está implantando um clima de 
terror entre os funcionários. Além de demitir três 
funcionários, joga pesado para que trabalhadores 
desmarquem suas férias para ficarem no departa-
mento, além de assediar moralmente cipista que 
está na estabilidade pós mandato. O Sindicato 
repudia essas atitudes e vai agendar uma reunião 
com a empresa para tratar do assunto. 

Cadê os copos? 
Em várias estações estão faltando papel toalha e 
copos de plástico. Os trabalhadores estão sendo 
obrigados a usar papel higiênico para substituir o 
papel toalha. Isso está acontecendo há pelo menos 
três semanas e a empresa nada fez para resolver 
o problema. Logo o Metrô que se diz preocupado 
com o controle da saúde do trabalhador...

Lanchonete sob nova direção
A lanchonete do Sindicato está sob nova direção e 
agora tem novo nome. Além de fornecer almoço e 
jantar no local, o Empório das Gostosuras também 
entrega as refeições. Horários: 11h às 13h (almoço) 
e às 18h (jantar), de segunda sábado. A lanchonete 
tem um cardápio variado e também vai atender 
toda a Linha Vermelha e a Azul (de Santana ao 
Paraíso). Você também pode marcar eventos na 
lanchonete do Sindicato. Para fazer pedidos e 
solicitar informações, ligue para 2533-0215. Toda 
sexta-feira tem karaokê.

Matrícula no Sesc
O Sindicato renovou o convênio com o Sesc 
(Serviço Social do Comércio). Agora, os filiados ao 
Sindicato também podem fazer suas matrículas 
nas unidades Bom Retiro (alameda Nothmann, 
185) e Santo Amaro (avenida Amador Bueno, 
505). Anteriormente, elas só podiam ser feitas na 
unidade Itaquera (avenida Fernando do Espírito 
Santo Alves de Mattos, 1.000). Os metroviários têm 
desconto de 40% na taxa de matrícula. A inscrição 
individual é de R$ 34 e a familiar (titular, cônjuge 
e filhos até 21 anos) é de R$ 68.   

Reunião no Sindicato
A Secretaria de Saúde do Sindicato está convocan-
do todos os vices da Cipa do Metrô, os cipistas e 
os ativistas do setor da saúde para uma reunião 
no Sindicato. Ela será realizada no dia 17 de no-
vembro, às 18h30. 

Cartões de débito e crédito
O Departamento de Esportes do Sindicato conta 
com as máquinas para utilização de cartões de 
débito e crédito. Quem quiser pagar o uso da colô-
nia de férias ou da quadra de esportes conta com 
essa alternativa, além do pagamento em dinheiro. 

Sindicato on-line
Acesse a página do Sindicato na internet para  obter 
informações sobre a categoria. O endereço é www.
metroviarios.org.br. Nela estão as publicações da 
entidade, os serviços disponíveis, os acordos sala-
riais, entre muitas outras informações. Se você é 
ligado nas redes sociais, o Sindicato também está 
presente nelas. Quem tem conta no Facebook, é 
só entrar em Metroviários de SP. Para seguir o Sin-
dicato no Twitter, o endereço é @metroviarios_sp.

No dia 8 de novembro foi entregue um abaixo-assinado ao senhor 
Fábio Nascimento, diretor de benefícios do Metrus. Nele, 976 pes-
soas pedem que o Metrus passe a dar cobertura para tratamento 
dos chamados “vazinhos”. A escleroterapia é um procedimento 
preventivo que evita a evolução dos pequenos vasos a varizes ou 
outros problemas circulatórios 
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Procure o Departamento Jurídico do Sindicato 
para entrar com uma ação contra o Metrô pelo 
pagamento correto do Adicional de Periculosidade. Ou 
seja, sobre todos os vencimentos. 

É preciso levar a Carteira Profi ssional, RG, CPF, 
PIS e três holerites dos últimos cinco anos. Os holerites 
devem ser, preferencialmente, de meses espaçados (de 
janeiro, junho e dezembro, por exemplo).  

Periculosidade: procure o Jurídico

O valor da PR 2011, a ser pago no fi nal de fevereiro de 
2012, será de uma parcela fi xa de R$ 3.062 mais 40%. O valor 
nominal deverá ser de no mínimo R$ 3.900.  A assembleia 
realizada no dia 9 de novembro decidiu que a categoria não 
aceita reduzir esse valor. 

Também foi aprovada uma contribuição de R$ 30 (o 
mesmo desconto da PR anterior) dos metroviários para pagar 
a PR dos diretores do Sindicato liberados e funcionários.

Veja os novos 
plantões do Jurídico

Linha 4

Ocorreram algumas mudanças nos plantões do 
Departamento Jurídico do Sindicato. Acompanhe:

Advogadas trabalhistas
 Segunda-feira: Doutora Regiane, das 10h às 12h e 

das 17h às 19h
 Terça-feira: Doutora Natalie, das 10h às 12h e das 

17h às 19h
 Quarta-feira: Doutora Patrícia, das 10h às 12h e das 

17h às 19h
 Quinta-feira: Doutora Rossana, das 10h às 12h e das 

17h às 19h
 Sexta-feira: plantão apenas na parte da manhã (10h 

às 12h), com revezamento das advogadas

Advogado previdenciário
 Terça-feira: Doutor Thiago, das 10h às 12h
 Quinta-feira: Doutor Thiago, das 17h às 19h


