
Também será discutida a 
destinação de honorários 
advocatícios assistenciais 

concedidos para o Sindicato, em 
reclamação trabalhista ajuizada pelo 
Departamento Jurídico da entidade e 
reivindicada por advogado que atuou na 
causa.

A atual diretoria entende que, ao 
condenar a Cia. do Metrô ao pagamento 
desses honorários, a lei quer garantir um 
benefício ao sindicato que representa os 
trabalhadores (Lei 5.574/70-Art.16), 
devendo o valor revertido contribuir 
para prestar assistência judiciária 
aos fi liados (Art. 514-B da 
CLT) e para realização 

de investimentos na própria entidade em 
favor da categoria. O advogado que tem 
contrato de trabalho regido pela CLT com 
o sindicato recebe pelos seus serviços. A 
antiga gestão tinha entendimento 
diverso e sempre 
destinava os honorários 
advocatícios 
assistenciais para o 
advogado.  

Depois da luta pela PR 2011, vamos iniciar nossa 
Campanha Salarial 2012. A pauta de reivindicações 

será entregue no dia 15 de março à empresa. A 
pauta será discutida na assembleia no Sindicato. 

Campanha Salarial 2012
Vamos iniciar a

Fique atento ao 
Calendário de Setoriais

Dia Horário Local

12/3 
(segunda-feira)

8h
8h

23h30

EPB Diurno
Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
EPB Noturno

13/3
(terça-feira)

8h
10h
11h
14h

Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN)
PAT + WJA e SAU
CCO
Base VTD (MRS/VTD + BFU)

14/3 
(quarta-feira)

11h
23h

23h15

CIDADE II
Base LUZ (LUZ+ PPQ – Fazendinha)
Base REP+ BFU

15/03
(quinta-feira)

8h
23h

PCR Diurno
PCR Noturno

16/3
(sexta-feira)

10h PIT + PCA

19/03
(segunda-feira)

8h
23h

Base PPQ-Fazendinha + LUZ e TUC
PAT + WJA e SAU

20/3
(terça-feira)

11h
14h30
23h

METRÔ I
Base TRD (MRS/TRD+TUC)
PIT + PCA

21/3
(quarta-feira)

11h
14h30
23h30

Ed. Conde Prates
Base PSO/MRS (PSO/IMG/LUM
Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN)

Todos à ASSEMBLEIA, dia 13/3, 
terça-feira, a partir das 18h30, no Sindicato



Participe da Semana da Mulher!

Congresso, 
conjuntura e 

Campanha Salarial
Terminada 
a luta da PR 
2011, quero 
dialogar que 
estamos no 
rumo certo. 
A categoria 

metroviária conseguiu 
transformar o limão em 
limonada. Invertemos o jogo 
e não nos desgastamos. Não 
perdemos horas de trabalho, 
mantivemos a categoria 
unida, estamos de bem com os 
usuários e a grande maioria 
dos metroviários recebeu 
uma PR melhor, invertendo 
parcialmente a lógica da 
empresa que reza que aqueles 
que recebem maiores salários 
sempre são privilegiados. Desta 
vez, os salários mais baixos 
ganharam 100%. 

Estamos no rumo certo por 
reafi rmar que o caminho é a 
luta coletiva. Uma negociação 
inteligente somente existe 
se tiver uma união ativa. 
Inovamos, travando uma luta 
em período de Carnaval, onde 
o povo brasileiro se volta para 
suas raízes culturais e cai no 
samba. Desta vez, teve samba 
e luta.

Estamos no rumo 
certo ao manter e ampliar 
a transparência. Nossas 
assembleias são transmitidas 

ao vivo. Diferentemente 
da dinâmica negocial 
dominante no mundo 
sindical, apresentamos nossa 
contraproposta para ser votada 
em assembleia e não nos 
bastidores ou nos tribunais, sem 
consulta prévia à categoria.

Estamos no rumo certo 
por manter os pés no chão. 
Isso signifi ca perseguir uma 
total sintonia com a categoria. 
Signifi ca ter estratégias claras 
e estarmos antenados com a 
conjuntura política e econômica 
do Brasil e do mundo. A luta 
da PR-2011 era uma batalha 
três em uma: tínhamos que 
resistir ao programa de metas 
impostas pelo governo e pela 
empresa, afi rmar os parâmetros 
negociais da PR 2012 e não 
perder o foco da Campanha 
Salarial de maio. 

Estamos no caminho 
certo por manter nossa 
independência política. 
Quem manda no Sindicato 
é a categoria. Não aceitamos 
ser manietados por nenhum 
governo, partido ou central 
sindical. Não podemos permitir 
que nossa independência seja 
questionada.

Este pequeno balanço é 
necessário para vislumbrar 
os próximos passos e o nosso 
futuro. Na atividade sindical 

dois erros são fatais: restringir o 
universo geográfi co à categoria 
e o universo temporal ao 
passado ou ao imediatismo.

O desafi o que temos 
é manter o rumo certo e 
ampliar nosso universo 
geográfi co e temporal. Por 
isso, o 10º Congresso será 
fundamental. Ele deverá 
preparar nossa Campanha 
Salarial e se debruçar sobre 
temas mais profundos. 
Vivemos uma crise tremenda 
no mundo que já começa 
a se manifestar no Brasil e 
uma crise de transformação 
do próprio ser metroviário 
devido à introdução de novas 
tecnologias.

Neste sentido, algumas 
perguntas nos desafi am: 

O que é ser metroviário 
hoje? Qual será o impacto 
das novas tecnologias para o 
nosso futuro? Como responder 
à ofensiva dos governos, 
tribunais, patrões e mídia 
contra o exercício do direito 
de greve, de manifestação e 
organização? Quais serão as 
mudanças no Sindicato e em 
nossas formas de luta?

Sérgio Renato da Silva 
Magalhães (Sérgio Carioca) 

é mecânico de manutenção e 
vice-presidente do Sindicato 
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No rumo certo ou do limão à limonada

Estamos a um mês do 10º 
Congresso da categoria.

Será no Congresso 
que deliberaremos a 
complementação da pauta 
de reivindicações, bem como 
o próprio planejamento da 
Campanha Salarial deste ano, 
entre outras questões.

E é inevitável que, para 
compreensão das mudanças 
no mundo do trabalho, nos 
transportes, e em especial no 
Metrô, até para nos subsidiar 
nas negociações com a empresa e 
governo do Estado, não podemos 
ignorar a atual conjuntura.

A crise econômica 
mundial; o corte de 
investimentos pelo governo 
federal, na saúde, previdência, 
educação etc; a política de 
privatizações dos governos 
federal, estadual e municipal; 
a truculência do Estado, 
notadamente em São Paulo, no 
trato com questões sociais como 
a intervenção militarizada na 
USP, Cracolândia, Pinheirinho 
etc; as acusações caluniosas 
de sabotagem contra os 
funcionários do metrô de 
Brasília; os ataques do setor 
patronal à sindicatos combativos 
como as recentes demissões 
de diretores do Sindicato 
dos Químicos do Vale do 
Paraíba, não são fatos isolados 
e desconexos, frutos do mero 
acaso.

É imprescindível que 
os metroviários tenham 
consciência de que, para 
organizar a resistência aos 
ataques do governo do Estado 
e a precarização do trabalho, 
não é possível ignorar que os 
governos, aliados aos patrões, 
atuam de forma coordenada 
e planejada, implantando sua 
política de exploração da classe 
trabalhadora.

Exigem proatividade e 
colaboracionismo, enquanto 
arrocham salários e aumentam a 
jornada. A intenção da empresa 
em reduzir nossa PR é uma 
amostra de como retribuem a 
dedicação da categoria.

Transportamos 4,5 
milhões de usuários/dia e, 
para não cair a qualidade do 
trabalho e preservar a saúde 
dos metroviários, é reprovável 
uma jornada superior a 36 horas 
semanais para os trabalhadores 
em turnos de revezamento.

Estes são os desafi os 
prementes da categoria.

Participe do seu Congresso, 
das assembleias e mobilizações 
da Campanha Salarial.

Unifi cados e organizados, 
nossa perspectiva de vitória 
nessa campanha será 
potencializada.

Venda de Terreno
Área de 1265,40 m² na região de Sorocaba, 
condomínio Pontal de Pirapora. Rua Vitória 
Régia, nº 30, Quadra 3ª, lote 19. Tratar com 
João Araújo, fone: 4642-6699.

Terreno
Vendo terreno em Patricarca, Vila Ré, próximo 
a estação do metrô. 5m x 24m. Com gás en-
canado e escritura OK. Tratar com Waltinho, 
fones: 2304-3617/9993-6193. 

Título do Greme
Vendo por R$ 400,00. Tratar com Sepulveda, 
fones: 2015-4860/9585-4841.

Boqueirão
Alugo apartamento para fi nais de semana e 
temporadas. Todo imobiliado. A 100 metros 
da praia. Tratar com Joel, fone: 7385-0692.

Apartamento
Vendo em Itaquera, a cinco minutos da 
estação do metrô. 72 m², 10º andar, 2 
dorm., 2 vagas na garagem e 2 WC. Tratar 
com Walter Rocha ou Débora, fones: 2079-
4577/9136-5355.

Apartamento na Praia Grande
Alugo na praia de Guilhermina, altura do 
quiosque 35, para fins de semana e/ou 
feriados prolongados. Tratar com Jane Mo-
rucci (GBU esc. G), OTM I GBU, escala G, fones: 
36101/36111/9311-6296.

Casa na praia
Vende-se casa em Itanhaém com: 2 dormi-
tórios (sendo 1 suíte), 1 banheiro social, sala 
e cozinha americana, garagem com vaga 
para 2 carros, quintal grande nos fundos, em 
faze de acabamento. Valor: 70 mil. Tratar com 
Lucas, fone:  (11) 6536-2090 ou Maria, fone: 
(11) 2484-3914.

Moto Custom
Vendo moto Sundown Vblad 250CC, ano 
2007, prata, Sissy-bar, alforges laterais e 
parabrisa. Em bom estado. Documentos e 
inspeção veicular Ok. Valor bem abaixo da 
tabela Fipe: R$ 5.500,00. Tratar com Nelson 
Ladeira, assist. adm,  Pátio Jabaquara, fones: 
86-380 ou 6526-6128.

Moto
Vendo moto tornado 250 vermelha ano 2005. 
Ótima estado de conservação. R$ 6.600,00. 
Tratar com Reinaldo, fone: 8848-2199.

Aparelho Vaporetto
Vendo  em ótimo estado. Acompanhado com 
todos os anexos + bolsa. R$ 200,00. Tratar com 
Joel Valério, fones: 5532-0315/6333-8685.

Alugo chácara em Santa Isabel
Venha se divertir relaxar e descansar em 
meio a natureza. Chácara com piscina, bilhar, 
pingue-pongue, pebolim, churrasqueira, 
fogão e forno a lenha . Fotos: recantodasan-
dorinhas.xpg.com.br. Tratar com Severino, 
fones: 2584-2100/8080-7133.

Transporte Eduardo
Faço fretes, carretos, mudanças para toda 
grande São Paulo e interior. Tratar nos fones: 
6772-1529/9715-5601.

Gol
Vendo Gol 1000,  95/96,  placa fi nal: 3,  verde, 
rodas de liga-leve, som, alarme, DVD player e 
insul-fi lm.  R$ 8.500,00. Tratar com Leonardo 
fones: 3111-8418/2035-6667.

Apartamento
Alugo na Villa Marieta com 2 dorm., sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço, garagem, 
piscina e salão de festas. R$ 1000,00 com 
condomínio. Tratar com Cássio, AE, VTD, esc. 
E.,  ramal: 35311 ou fone: 2621-6719.

Apartamento
Vende-se apartamento noRudge Ramos, 
São Bernardo do Campo, próximo ao centro 
comercial,bancos e da futura linha do mo-
notrilho. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, 
Valor de R$ 170 mil. Tratar com Nelson Ladeira, 
fones: 6526-6128/4177-1709.

Barco
 Alugo barco para pesca e/ou passeio no 
litoral norte (saída de Caraguatatuba). Capa-
cidade para até 7 pessoas. Preço a combinar. 
Desconto especial para metroviários. Tratar 
com Rogério (cunhado do OTM ll -TRAF. 
Mário Roberto), fones:  (12) 8215-4366 (TIM).

Mel
Vendo mel puro, pomada de apitoxina, 
própolis, geléia real e produtos apícolas 
em geral.Tratar com José Costa na estação 
Vergueiro, ramal: 15800 ou pelos fones: 2964-
9563/7370-5644/8734-0885.

Sobrado em Itanhaém
Alugo para temporada, fi nais de semana e 
feriado, acomodação para 10 pessoas 200 me-
tros da praia, 2 quartos (1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro, garagem coberta e churrasqueira. 
Comércio próximo da residência. Tratar com 
Sérgio Abdalla, fones: 9504-8683/6442-
6487/5759-5717/ 2947-6729.

1° Campeonato de Futebol de 
Campo Metroviários Unidos

Vai começar o 
1° Campeonato 

de Futebol de 
Campo da categoria 

metroviária. A primeira 
rodada será realizada no 
dia 17 de março (sábado) 

no campo do Metrô 
Clube – área de lazer do 

PIT.
Veja no site do Sindicato, a partir de 12 

de março, a tabela completa dos jogos.
Dezesseis equipes, espalhadas em todas 

as áreas, estão inscritas para o torneio. 
Acompanhe!

Grupo A Grupo C 

Lokomotiva Sub Ceciliano

3° Trilho Bate Fácil

MTV Vias

Calabouço Ilha Quadrada

Grupo B  Grupo D 

Carniceiros Nostravamos

Última Forma VPS

REN PIT

OT CTC

A Secretaria da Mulher 
do Sindicato, em 
referência ao 8 de março, 
Dia Internacional de Luta 
da Mulher organizará 
uma programação 
de  atividades com 

a apresentação do grupo de teatro Santa 
Víscera. 

Veja o calendário:

 11/3 – 14h, BTO, sala do Coral
 12/3 – 10h, PIT, auditório

14h, Sacomã, sala de 
treinamento

 13/3 – 15h, Cidade II (saguão 
de entrada)

 14/3 – 10h, PAT, auditório
14h, GBU (sala de 
treinamento)

 15/3 – 17h, Sé, área livre
No dia 8 de março será realizado em São 

Paulo um ato unifi cado, a partir das 14h, na 
Praça da Sé, em frente ao Palácio da Justiça. 
Será um ato estadual, com a participação 
de todas as organizações que defendem os 
direitos das mulheres. Após a concentração 
na Praça da Sé, será realizada uma passeata 
pelas ruas do Centro. Participe! 
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8º Encontro fortalece 
organização sindical

Dedicamos nosso 
Encontro à 
companheira 

Eugênia (primeira 
operadora de trem 
do metrô do Recife, 
eleita Secretária 
das Mulheres da Fenametro) 
que faleceu recentemente em 
consequência de problemas 
cardíacos.

No sábado, discutimos a 
situação e o papel da mulher 
na sociedade, onde concluímos 
que devemos ser contra o corte 
no orçamento federal que ataca 
principalmente as mulheres, não 
investindo em creches, educação 
e saúde. Discutimos também que 
devemos ampliar a campanha 
contra a violência contra as 
mulheres. Tivemos um painel sobre 
a opressão e o papel da mulher 
na história, e uma discussão em 
grupo dos problemas sentidos pelas 
mulheres no dia-a-dia.

No domingo, começamos 
com um painel sobre a mulher 
trabalhadora, destacando a 
mulher metroviária e depois 
fi zemos discussões em grupo 
e em plenária sobre a nossa 

Campanha Salarial.

Os nossos 
fi lhos tiveram 
monitores e babás 
e aproveitaram os 

recursos de lazer do local para que 
nós pudéssemos participar dos 
debates com tranquilidade.

O Encontro foi marcado 
também por denúncia de 
funcionária de terceirizada sobre 
as condições de trabalho a que 
são submetidas, a qual o Sindicato 
vai encaminhar ao Metrô e aos 
órgãos competentes. Aliás, uma 
das resoluções do Encontro foi 
a necessidade de incorporar 
as terceirizadas nas lutas da 
categoria e também combater a 
privatização.

Temos certeza que esse 
encontro serviu para incorporar 
mais mulheres na luta contra 
a opressão e a discriminação e 
também em nossa organização 
sindical. Demos um pontapé inicial 
em nossa campanha salarial.

Faremos uma cartilha sobre o 
encontro que será distribuída para 
todas as mulheres metroviárias, 
com as resoluções aprovadas.

O Sindicato, por meio da Secretaria e da Comissão de 
Mulheres, organizou e realizou no último fi m de semana, 
dias 3 e 4 de março, em Jacareí, o 8° Encontro da Mulher 
Metroviária. Reunimos 65 mulheres dos diversos setores: 

operação, administração, manutenção, mulheres de empresas 
terceirizadas e as Jovens Cidadãs. Estão todas de parabéns, 

pela presença e pela participação nos debates!

Mulheres

No dia 8 de março comemoramos 
o Dia Internacional de Luta das 
Mulheres. A data foi criada em 

referência às 129 trabalhadoras que 
morreram queimadas dentro da fábrica 
Cotton, nos Estados Unidos, em 1857, 
quando estavam em greve. E ganhou força 
internacional após a Revolução Russa, 
quando no dia 8 de março de 1917 as 
mulheres  saíram em greve e detonaram 
a primeira revolução socialista. Em 1921, 
o congresso das mulheres comunistas 
aprovou o 8 de março como o “Dia 
Internacional da Mulher Trabalhadora”.

O Sindicato do Metroviários de São 
Paulo cumprimenta todas as trabalhadoras 
do metrô nas suas diversas áreas: operação, 
manutenção, administração, segurança, 
limpeza, que são parte fundamental da luta 
dessa categoria por melhores condições de 
trabalho e de vida.

No Brasil, o fato inédito de termos uma 
mulher na presidência da República não 
mudou a realidade, como era a esperança 
de milhões de mulheres trabalhadoras e 
pobres. 

Começamos o ano de 2012 com as 
tristes imagens de mulheres e crianças 
sendo expulsas de suas casas, pela Polícia 
Militar (PM), no bairro do Pinheirinho, em 
São José dos Campos. Uma ação criminosa 
da PM do governo do PSDB, de Geraldo 
Alckmin.

Queremos, neste 8 de março, denunciar 
todo tipo de violência contra as mulheres. 
Todos os dias, segundo dados do SUS, dez 
mulheres são assassinadas por aqueles em 
que elas deveriam confi ar, como maridos 

companheiros e ex-companheiros; a cada 
minuto, 12 mulheres sofrem algum tipo de 
agressão machista (assédio sexual, assédio 
moral, agressão física, estupro, morte). 
Esses números atingem principalmente as 
mulheres pobres e negras. 

A violência está também dentro do 
transporte público. Os crescentes casos de 
abuso sexual contra as usuárias dentro dos 
trens superlotados são ataques a todas nós, 
mulheres, que nos sentimos completamente 
vulneráveis e inseguras ao sair para 
trabalhar, estudar ou passear. É lamentável 
que a Globo continue se utilizando de 
artistas famosos para banalizar a violência 
como faz no quadro do Metrô Zorra Total.

A Lei Maria da Penha precisa sair do 
papel, ser aplicada e ampliada. Os agressores 
punidos e as mulheres assistidas com 
políticas públicas. Para que isso aconteça 
são necessários mais investimentos públicos.

 Chega de Sufoco! Mais Metrô, público e 
de qualidade!

 Contratação imediata de mais 
funcionários! Contratação de mais 
seguranças femininas

 Que o Metrô veicule uma campanha 
de conscientização e de incentivo à 
denúncia contra a violência sofrida 
pelas mulheres!

 Punição imediata e exemplar a todo e 
qualquer agressor machista!

 Atendimento especial às mulhe-
res vítimas de agressões 
na Delpom (Delegacia do 
Metropolitano)

Chega de Sufoco!  Viva o 8 de Março
Basta de violência contra as mulheres!
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10º Congresso será 
realizado em Santa Isabel

O 10º Congresso 
dos Metroviários 
acontecerá nos dias 

13, 14 e 15 de abril. Além de 
preparar a Campanha Salarial 
2012, o evento discutirá 
também outros temas, como 
Conjuntura, Transporte 
Público, Movimento Sindical 
e Políticas para mulheres, 
negros, diversidade sexual e 
aposentados. O Estatuto do 
Sindicato também consta da 
pauta do evento. 

O Hotel Estância Santa 
Isabel será o local onde será 
realizado o 10º Congresso. 
O hotel fi ca na Estrada 
Marilândia, em Santa Isabel. 

São apenas 30 minutos de 
viagem pela Via Dutra ou 
Ayrton Senna. O Hotel 
Estância Santa Isabel tem a 
infraestrutura necessária para 
a realização de eventos como 
o nosso Congresso. 

Buscando facilitar a 
participação da categoria, 
a inscrição e a eleição 
dos delegados foram 
prorrogadas. A inscrição 
poderá ser feita até 13 
de março. A eleição será 
realizada de 19 a 23 de 
março. A apresentação das 
teses/emendas continuará 
tendo o prazo até 30 de 
março. 

Jornal da CIPA/PIT é censurado

O Metrô está criando uma nova 
modalidade de trabalho sem consultar 
a categoria. O trabalho a distância, 
ou teletrabalho como a empresa está 
chamando a atividade profi ssional 
desenvolvida na casa do trabalhador, 
não está previsto no Acordo Coletivo 
dos metroviários. No entanto, o 

Sindicato não foi consultado sobre 
assunto tão importante. 

O Sindicato está entrando em 
contato com o Metrô para discutir o 
trabalho a distância. O teletrabalho 
muda as relações de trabalho e não 
pode simplesmente ser imposto sem o 
conhecimento dos metroviários. 

Teletrabalho não consta do Acordo Coletivo
Fac-símile do jornal  da CIP do PIT que foi censurado

O 4º jornal da CIPA/PIT foi censurado 
pela empresa. Ele foi retirado dos quadros 
internos do PIT por ordem do presidente 
da CIPA/PIT. O que gerou a censura foi a 
denúncia de falta de EPI, no caso os óculos de 
segurança com grau.

 A falta de EPI penaliza o funcionário que 
trabalha à noite, pois ele é remanejado para o 
dia, perdendo o adicional. Há vários meses os 
trabalhadores solicitam o EPI à empresa, sem 
sucesso.

Diante das difi culdades para apresentar 
sua atuação, a bancada dos trabalhadores na 
CIPA/PIT decidiu criar o “Jornal da Bancada”, 
que está em fase de elaboração e em breve será 
distribuído. Fac-símile do jornal  da CIP do PIT que foi censurado

No Processo Seletivo 
Interno, realizado recentemente 
para OTM2 e OTM4, surgiram 
vários questionamentos. A 
empresa contratada para 
a realização do concurso é 
desconhecida, incluiu questões 
que não constavam do 
programa e questões com mais 
de uma resposta certa. 

Todos os recursos que 
foram protocolados não têm 
prazo para serem respondidos. 
Os metroviários não 
conseguiram contato com a 
empresa. Os telefonemas não 
foram atendidos ou os telefones 

não existem. 
O Metrô, além de não 

ter o devido cuidado com a 
contratação da empresa, não 
deu prazo ou resposta aos 
recursos. 

O Sindicato solicitou 
uma reunião com a empresa 
para esclarecimentos. E está 
cobrando que envie por escrito 
de quais documentos foram 
retiradas as questões da prova. 

Exigimos que o Metrô trate 
o processo seletivo interno com 
maior cuidado e prestando 
todos os esclarecimentos 
necessários.   

Processo Seletivo Interno
 provoca questionamentos

Processo 1263/1990
Informamos aos trabalhadores que não fizeram 
acordo nos autos do processo 1263/1990 e, por isso, 
ainda tem créditos a receber, que recentemente o 
Juiz da causa determinou o retorno do processo 
ao perito contador, a fim de que atualize os cálcu-
los e verifique se o valor depositado pelo Metrô é 
suficiente para pagar os créditos aos trabalhadores 
que têm direito. Por hora, o perito pode apresentar 
suas considerações em 30 dias, mas o prazo é pror-
rogável.Estamos acompanhando o andamento do 
processo. Caso haja dúvidas, entre em contato com 
o Departamento Jurídico do Sindicato. 

Reunião com OTs
No dia 13 de março, às 10h e 15h30, na sede do 
Sindicato, será realizada uma reunião com os OTs. 
Serão discutidos, entre outros assuntos, cedão / 
tardão, campanha salarial, escala e reposição dos 
postos de trabalho. Compareça!

Isenção de IPVA
O Sindicato conseguiu a isenção do IPVA do carro 
da entidade. A solicitação foi feita junto à Secretaria 
da Fazenda no ano passado e neste ano já não foi 
necessário pagar o imposto. Segundo o artigo 150 
da Constituição, toda entidade sem fins lucrativos 
é isenta de impostos como o IPTU e IPVA.

Metrus 
Com referência ao abaixo-assinado pleiteando 
cobertura para escleroterapia, o Metrus negou 
alegando que:  “a escleroterapia de telangectasia 
(os chamados vasinhos) de membros inferiores é 
considerada estética e não faz parte da cobertura 
obrigatória dos planos de saúde brasileiros, confor-
me a legislação vigente. Sendo assim não se justifica 
a inclusão do procedimento de escleroterapia na 
cobertura do plano de saúde.” O Sindicato conti-
nuará lutando para que esse beneficio seja obtido.

Acidente de trabalho 1
Em fevereiro ocorreu um parto na L5. Os ASs atuaram 
de forma excepcional. A própria usuária reconheceu 
a boa atuação dos ASs. E o Metrô chegou a fazer 
propaganda do assunto, divulgando o acontecido 
no Metrô Click, com fotos dos funcionários. Os traba-
lhadores envolvidos no parto tiveram contato com 
sangue, mas o Metrô não elaborou o relatório de 
acidente de trabalho. Os funcionários que tomaram 
a precaução tiveram que ir por conta própria, sendo 
registrado após orientação do Hospital Emílio Ribas, 
ficando sem CAT um dos ASs que não foi ao hospital.  
Essa é a importância que o Metrô dá à saúde de 
seus funcionários. 

Acidente de trabalho 2
No dia 5 de março, uma operadora de trem da L5 
sofreu um acidente de trabalho. Ela teve o seu dedo 
cortado e pediu para ser encaminhada a um hospi-
tal. O SSE falou que não poderia disponibilizar uma 
viatura e o SL do Tráfego disse que ela deveria ir por 
conta própria. Essa é mais uma demonstração de 
como a empresa trata seus funcionários. O Sindicato 
e as CIPAs serão mobilizados para apurar o acidente. 
Fora as OHSAS, que só se interessam pela empresa. 

Colônia de Férias
Conforme o regulamento da Colônia de Férias, arti-
go art. 3º- Parágrafo Único – apenas o associado(a) 
titular ou seus dependentes, com autorização pré-
via junto à Secretaria, poderão receber a chave do 
apartamento e assinar o formulário de autorização 
de estadia. Não será permitida, em hipótese alguma, 
a cessão do direito de utilização a terceiros, mesmo 
que associados.  Alertamos que os funcionários da 
Colônia não estão autorizados a liberar a entrada 
sem apresentação de documento que comprove a 
titularidade do sócio.
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Está agendada reunião com a companhia no próximo 
dia 13. Quem tiver dúvidas sobre se deve horas à em-
presa deve aguardar o resultado dessa negociação. 

Nota de falecimento
Informamos com pesar o falecimento do com-
panheiro Léo Nascimento, no dia 2 de março. Ele 
era AS de JPS. Manifestamos nosso sentimento de 
solidariedade à família de Léo. 


