
Às 18h30, no Sindicato. Pauta: Aprovação da pré-pauta e 
mudanças estatutárias aprovadas no 10º Congresso.
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O índice ofi cial da infl ação do período só 
é obtido no fi m de abril e será realizado 
um Seminário da Campanha Salarial no 

dia 6 de abril, na sede do Sindicato (rua Serra do 
Japi, 31), quando a categoria defi nirá os pontos de 
pauta a serem incluídos, para serem apresentados 
nas rodadas das mesas de negociação. 

Fique atento! Informaremos em breve o 
horário  do Seminário.

Todos à assembleia! Participe do Seminário! 

A disposição e participação da categoria são 
determinantes para conquistarmos melhores 
condições de vida e trabalho.

Às 18h30, no Sindicato. Pauta: Aprovação da pré-pauta e 
Assembleia dia 14, quinta-feira!

Todos à assembleia para 
aprovação da pré-pauta

Campanha Salarial 2013

Calendário de Setoriais - Março de 2013! 
Programe-se e participe!

11/3 (segunda) 8h, no EPB Diurno

 23h30,  EPB Noturno

12/3 (terça) 10h, no PAT+WJA

 14h, na Base TRD (MRS/TRD+TUC)

 23h30, no PAT+WJA

13/3 (quarta) 10h, no PIT

 14h, na Base VTD (MRS/VTD+BFU)

 23h30, no PIT+PCA

14/3 (quinta) 8h, no PCR Diurno

 23h15, no PCR Noturno

15/3 (sexta) 8h, no PCA

 10h, no PTI (Pátio Tamanduateí) - Bloco N

18/3 (segunda) 8h, Base PPQ-Fazendinha + LUZ e TUC

 23h, Base LUZ (LUZ+ PPQ-Fazendinha)

19/3 (terça) 8h, Base PSO e SAU (LUM/IMG/ANR/VMN)

 14h, Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN)

 23h30, Base PSO e SAU (LUM/IMG/ANR/ 

 VMN)

20/3 (quarta) 8h, Base BFU (MRS/BFU+REP e DBL)

 23h, Base REP+BFU

Na próxima quinta-feira, dia 14, realizaremos nossa assembleia para a 
aprovação da pré-pauta de reivindicações, a ser entregue no dia 15

ao Metrô, iniciando oficialmente a Campanha Salarial 2013



Desde 2008 
vivemos uma 
forte crise 
fi nanceira e 
de produção 
no mundo. 
Os governos 
das grandes 

potências, como os Estados Unidos 
e a União Europeia, disponibiliza-
ram dezenas de trilhões de dólares 
para salvar os grandes bancos e as 
grandes empresas.

Agora, com grandes endivi-
damentos dos governos e com as 
empresas ainda querendo manter e 
ampliar seus grandiosos lucros, na 
tentativa de diminuir ainda mais 
os gastos com os trabalhadores e 
ter mais dinheiro para doar às 
grandes empresas e para diminuir 
os “custos” para essas mesmas 
empresas, os governos vêm fazendo 
dois tipos de medidas principais: 
reforma na previdência e retirada 
de direitos trabalhistas.

A reforma nas previdências 
tem caráter de difi cultar a aposen-
tadoria do trabalhador sobrando 
assim dinheiro público para dar 
isenção aos empresários, já a refor-
ma trabalhista retira direitos dos 
trabalhadores para aumentar o 

lucro das empresas.

No Brasil o resultado é o 
mesmo. O governo, desde 2008, 
com Lula e agora no governo Dil-
ma, tem dado isenção fi scal aos 
empresários de diversos setores e 
reduziu a porcentagem que diver-
sos empresários pagavam para a 
previdência, diminuindo de 20% 
da folha para 14%.

E agora a presidenta Dilma 
prepara uma nova reforma da 
previdência e o ACE (que é uma 
reforma trabalhista).

Para enfrentar todos esses 
ataques do governo a nós, traba-
lhadores, temos que nos unir para 
uma luta conjunta pois os grandes 
empresários, a mídia e os governos 
estão unidos para nos prejudicar. 

Neste sentido, a plenária da 
Fenametro, realizada nos dias 1º, 2 
e 3 de março, deu um passo impor-
tante incorporando os ferroviários 
em uma federação junto com os 
metroviários, com o slogan Somos 
Todos Metroferroviários e apro-
vando a unifi cação de vários pon-
tos de nossas campanhas salariais.

Mas a unidade tem que ser 
não só apenas no nosso setor, mas 
de todas as categorias. Assim, o 
nosso Sindicato participará, jun-

tamente com a Fenametro, da 
Marcha a Brasília, convocada pela 
CSP-Conlutas e outras entidades, 
no dia 24 de abril, que lutará 
contra o ACE e também contra a 
privatização, além de outras lutas 
de diversas categorias.

Infelizmente, existem centrais 
de trabalhadores que cumprem 
um papel vergonhoso diante dessas 
lutas. Parte da CUT apoia o ACE 
e um sindicato que é referência, 
metalúrgicos do ABC, foi quem 
o propôs. Mas agrupamentos de 
trabalhadores da própria CUT es-
tão contra essa medida e também 
participarão da marcha.

Ainda no sentido de 
fortalecer a unidade dos 
trabalhadores, não só no Brasil 
mas mundialmente, a Fenametro 
participará do Encontro 
Internacional Alternativo, com 
representante de vários países 
no sentido de apoiar as lutas e 
unifi cá-las.

Só com a unidade para lutar 
podemos vencer esses ataques e 
partir para a ofensiva e garantir 
novas conquistas. Juntos somos 
fortes! 

Narciso Soares é Secretário 
de Políticas Sociais do Sindicato

Sindicato em defesa 
dos trabalhadores 
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Só a luta unifi cada pode vencer os ataques!

XXII Campeonato de Futsal

Nosso trabalho sindical se 
baseia na transparência, 

na organização da categoria 
por local de trabalho, sem 
acordos secretos, sempre 
buscando o melhor para a 
classe trabalhadora. 

A empresa e o governo 
do Estado veem a atual 
direção do Sindicato como 
uma pedra no sapato nos 
seus planos de privatização e 
de ataques à categoria. 

Por isso tentam atacar 
a organização sindical. 
O diretor sindical da 
Administração, Petrauskas, 
não foi liberado para ação 
sindical como prevê o 
Acordo Coletivo, a não ser 
que saísse da Cipa. Já em 
outros tempos, o Metrô 
liberou até 21 diretores. 

Antes, o Sindicato 
tinha acesso à integração 
dos novos funcionários. 
Hoje, o Metrô não aceita 
incluir a participação do 
Sindicato, para difi cultar a 
sindicalização.

Agora, tentam impor 
que os TSM (Técnicos de 
Sistemas Metroviários) não 
são metroviários. Inovam e 
vão descontar, por exemplo, 
o Imposto Sindical para um 
Sindicato de Técnicos que 
até agora ninguém sabia que 
existia. Nesse sentido, tentam 
dividir a categoria como é o 
caso dos engenheiros. 

Não param por aí. Na 
nova proposta de acordo da 
Cipa atacam o Sindicato e a 
liberdade de organização ao 
não aceitar que diretores do 
Sindicato possam também 
ser cipistas. Quem decide é 
a categoria no voto, não a 
empresa. 

O Metrô criou uma 
equipe apenas para tratar 
dos temas sindicais. Foram 
eles que lançaram o jornal da 
empresa chamado “Linha de 
Frente” para tentar ganhar os 
metroviários para as opiniões 
da empresa. Chegaram 
a pagar funcionários 
terceirizados para distribuir 
os panfl etos da empresa de 
manhã e à noite nos pátios da 
manutenção. 

O Metrô sabe que o 
Sindicato é de luta e tem 
uma outra forma de atuar. 
Por isso, eles estão mais 
preocupados e incomodados. 

Agora voltamos com a 
fi gura do Delegado Sindical 
que há onze anos havia 
sumido. Tudo isso para 
fortalecer o trabalho de base. 

Vamos continuar no 
rumo da luta em defesa 
dos interesses de todos 
os trabalhadores. Doa a 
quem doer. 

Inglês no Sindicato
Fevereiro/março. Só quatro estágios. Aulas 
práticas (conversação). Duas horas semanais 
(tarde). Média de quatro alunos. Speak at once 
(fale já). Understand (entenda). Reading – Write 
(leia – escreva). Grammar O.T. (simples). Ligue: 
Prof. Smith, fone: 99208-9170.

Pálio Weekend 2006
Vendo. Completo: ar, trava, vidro elétrico, som 
e alarme. Motor 1.8, fl ex. 71 mil Km. Original. 
Tratar com Manoel Vitorino, fones: 98190-3679 
(Tim)/97416-5320 (Vivo).

Celta 2003/2004
Vendo. 1.0, preto, 3 portas, gasolina. Documen-
tos OK. Inspeção veicular 2012 OK. Segundo 
dono. R$ 9.500,00. Aceito contra oferta. Tratar 
com Francisco, fones: 95725-5430/2546-6400.

Sobrado Parque Continental
Vende-se com 2 dormitórios, 2 banheiros, sala 
com 2 ambientes, salão com churrasqueira, 
garagem coberta para 2 autos, terreno 132 
m². Total área construída: 150 m². R$260 mil. 
Ótima localização. Rua 71 (atrás do ponto fi nal 
do ônibus Continental II). Tratar com Cleber ou 
Ione, fones: 2952-3608/2449-2998.

Casa na Praia 
A partir de R$ 20,00 (pessoa/dia) + taxa de 
limpeza. Somente família. De 6 até 10 pessoas 
(com exceção de feriados e alta temporada). 
Ao lado da praia: 350 m da praia de Verde Mar, 
Itanhaém. 2 dormitórios (1 suíte ), 2 banheiros, 
churrasqueira coberta, 2 varandas, garagem 
para 4 carros (1 coberta), ducha de praia, 
jardim, quintal, 300 m² de terreno, TV 29”, som, 
2 geladeiras, 3 mesas com cadeiras, 2 venti-
ladores. Totalmente gradeada e segura (com 
alarme). Fácil acesso a vários comércios. Tratar 
com Edison Assis, fones: (13) 3424-2969 ou (11) 
99950-3288 (Vivo) ou (11) 98577-6408 (Tim).

Herbalife
Elimine peso com saúde. Produtos de nutrição 
interna que promovem redução de peso e um 
estilo de vida mais saudável. Com Herbalife 
você consegue! Contato: Luzia Rossi, Fone: 
96333-1404 ou email: luzrossi@ig.com.br

Fiesta Sedã 2008
Vendo.  1.6, fl ex, preto, placa fi nal 4, 65 mil 
Km. Completo (ar, direção, vidros elétr., rodas 
liga leve, desembaçador). Único dono. Nunca 
bateu. Mecânica e funilaria OK. IPVA 2013 
pago. R$ 20.500,00. Tratar com Eduardo, fone:  
98124-7144.

Eco Sport 2007 
Vendo. 1.6, XLS, fl ex, preta. Completa: ar, direção, 
trava e vidros elétricos. 79 mil km. R$ 26 mil. 
Tratar com Elza, OTM I/SAN, esc. 4X1x4x3 (J), 
fones: 2939-7186 (res.)/99195-2457 (Claro)  ou 
com Sérgio, fone: 97356-9615 (Vivo).

Alugo na praia
Apartamento para até 6 pessoas para fi nais de 
semanas, temporadas ou férias. Bem próximo 
da praia Vila Guilhermina, Praia Grande. Tratar 
c om Gilmar Messias, fones: 2982-2600/97990-
9609 (Oi)/98656-1486 (Tim)

Venda de Carro
Pálio Weekend, EX, 1.3, 8v, Fire, 2003/2004. Com 
trava elétrica, direção hidráulica, desembaça-
dor traseiro, ar quente. Ótimo estado. R$ 16 
mil. Tratar com Hélio Antônio, Of. Manut., CCV, 
Saúde, . horário comercial, ramais: 16451/16452 
ou fone: 98487-7065.

Relógio de pulso
Vendo um relógio de ponteiros, italiano, ori-
ginal e um relógio Casio de ponteiro, digital, 
original. Preço de cada: R$ 100,00. Tratar com 
José Lombardo, fone: 3965-1122.

Vendo Moto Fazer
Estilo Street, 25.500 Km, 250 cm³ cilindrada, 
preta. Modelo novo. Motor tipo 4 tempos. 
Partida elétrica. Freio dianteiro e traseiro a 
disco. Alimentação, injeção eletrônica. Refri-
geração a ar. 5 marchas. Único dono. Manual 
do proprietário. Chave reserva. Opcionais: 
alarme com dois controles. Mata cachorro. Toda 
revisada. Muito bem conservada. Moto apenas 
para deslocamento. Tratar com Ramon Costa, 
fone: 99643-0928.

Idea, ELX, 1.4
Cinza. Completo. Ótimo estado de conserva-
ção. Documentos OK. Revisado. Calhas para 
chuva.73 mil km. Pneus seminovos. Manual 
proprietário. 2º dono. Tratar com Ricardo, 
técnico de restabelecimento da L5, fones: 
5510-8100 r.78144 ou 5519-8144.

Piano
Vendo. Antigo, importado, alemão, sem cauda, 
85 teclas, marrom. Sonoridade única. Móvel 
em excelente conservação. Requer afi nação e 
colagem das teclas marfi nadas. R$ 5 mil. Tratar 
com Ricardo, técnico de restabelecimento da 
L5, fones: 5510-8100 r.78144 ou 5519-8144.

Carbufreios Multimarcas
Super troca de óleo, auto-elétrico, injeção 
eletrônica. Rua Silvio Barbosa,92 - Vila Camargo, 
Guarulhos - SP (travessa da Av. Paulo Faccini). 
Tratar com Júnior, fones: 2468-8295/982027469 
(Tim)/96542-2240(Oi)/96848-0662 (Vivo) ou 
pelo e-mail: ofi cinacarbufreio@gmail.com

Para verifi car se está correto o seu Saldo para 
Fins Rescisórios do FGTS, você deve comparecer 
no Departamento Jurídico do Sindicato (às 
segundas, terças e quartas-feiras), munidos dos 
seguintes documentos:

 Extratos Analíticos da conta do FGTS da 
admissão no Metrô até 10 de agosto de 
1992 (documento fornecido pelo Banespa/
Santander); de 10 de Agosto de 1992 
até agora (fornecido pela CEF); extrato 
dos créditos dos expurgos dos Planos 
Econômicos (fornecido pela CEF).

O Departamento Jurídico do Sindicato 
fará a simulação e caso o valor esteja incorreto, 
providenciará um Requerimento Administrativo 
para ser protocolado pelo interessado na agência 
bancária da CEF, obtendo sua atualização em 
aproximadamente trinta dias.

Atenção!
Se o valor do saldo para fi ns rescisório do 

FGTS estiver incorreto, ou seja, a menor, você 
perderá dinheiro na hora da sua rescisão do 
contrato (no caso de demissão sem justa causa na 
multa de 40%).

Pesquise se há saldo para fi ns rescisórios do FGTS

Venha prestigiar a abertura 
do XXII Campeonato de Futsal 
do Sindicato. Vai acontecer no 
próximo sábado (9 de março), 
a partir das 9h, no Sindicato.  
Compareça e traga sua família e 
amigos. 

Veja a tabela do Campeonato no site do Sindicato.

Recupere as perdas do FGTS dos planos Collor e Verão
Para requerer os créditos na conta 

vinculada do FGTS, o metroviário deverá 
comparecer no Sindicato (secretaria-geral), 
e apresentar os documentos: 

 Cédula de Identidade (RG); 

 CPF/MF; PIS; 

 Carteira Profi ssional e os Registros de 
empresas em janeiro de 1989, abril de 
1990 e janeiro de 1993 e preencher os 
formulários: 

 Protocolo de Recebimento de 
Documentos e de Preenchimento para 
FGTS.

Em aproximadamente quarenta dias será 
informado sobre seus eventuais créditos na conta 
vinculada do FGTS.

Atenção!
O trabalhador tem direito a sacar os 

créditos dos expurgos dos Planos Econômicos 
depositados na conta vinculada do FGTS 
(Planos Verão: 42,72% - jan./1989 e Collor: 
44,80% - abr/1990) nos casos de:

 Dispensa sem justa causa
 Aposentadoria
 Aposentadoria por invalidez
 Aquisição da casa própria
 Ser portador ou ter dependente 

acometido de neoplasia maligna (câncer), 
HIV, estágio terminal de vida (mais 
detalhes na Circular nº 404 da CEF) bem 
como receber a multa de 40% sobre os 
créditos na conta cinculada do FGTS em 
caso de demissão sem justa causa.
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Con� ra os nomes dos 84 inscritos  e as datas da eleição. A posse dos 
Delegados será realizada em 6 de abril, mesma data do Seminário 
da Campanha Salarial. Participe!

Veja os inscritos em sua área!

Fenametro: Plenária Nacional 
aprova Campanha Unifi cada
Nos dias 1º, 2 e 3 de março, a Fenametro realizou a 
sua 4ª Plenária. Os delegados aprovaram um Plano 
de Lutas para a Campanha Salarial Unifi cada 2013. 
Haverá um dia unifi cado para o lançamento da 
Campanha Salarial 2013

Plenária contou com 
delegados de vários Estados 

Observação: não será necessária eleição nas áreas conforme legenda: 

*Número de candidatos igual ao número de vagas 
**Acordo entre os candidatos titular e suplente

Delegado Sindical

Fotos:arquivo/Fenametro

A Federação também 
unifi cou em sua base os 
sindicatos de trabalhadores 
em transporte sobre trilhos de 
passageiros. Os ferroviários 
foram incorporados à 
Fenametro. Somos todos 
metroferroviários! 

Foi aprovado o apoio e 
a participação na Marcha a 

Brasília no dia 24 de abril para 
lutar contra o ACE (Acordo 
Coletivo Especial), ataques 
na previdência, fi m do fator 
previdenciário e a participação 
no Encontro Internacional 
do Sindicalismo Alternativo 
para unifi car as lutas contra 
os ataques sofridos pelos 
trabalhadores em nível mundial.

ÁREA VAGAS CANDIDATOS DIA/HORÁRIO

TRD 1 Reinaldo Antunes Machado *

LUZ 1 Pedro Henrique Rebucci *

BTO 1
Claudio Roberto A. Ribeiro/Patricia Aun 
Fioravante

**

SCZ 1
Willian Lages Gimenes Miron/
Felipe Guarnieri

19, 21 e 25 das 
10h às 17h

ARV 1 Ana Maria de Souza *

SAU 1 Ivania Alves Moura *

JUD 1 Thaysa Ferreira/Jose Carlos Torralvo **

VPT 1 Fabiannne da Silva Maia *

BFU 1
Ricardo Senese/Lourival Aguiar Teixeira 
Custódio 

18, 20 e 25 das 
10h às 17h

DEO 1 Camila Ribeiro Duarte Lisboa *

GBU 1 Carla de Carvalho Yonamine/Jane  Morucci
18, 20 e 25 das 
10h às 17h

PSE 1
Vitor de Carvalho Ribeiro/Fernando Sales/ 
Guilherme Augusto

18, 20 e 25 das 
10h às 17h

PDS 1 Roger Valerio *

BAS 1 Fabio José Bosco/Kleber Marcelo Ferreira
18, 20 e 25 das 
10h às 17h

BEL 1 José Antonio da Silva Ruiz (José Ruiz) *

TAT 1 Luciane Silva *

VPA 1 Wagner Lemos *

PCA 1 Flávio Montesinos Godoi *

LTR 1 Caique Moreira Souto *

CPR 1 Adilberto Cezar Sousa Ferreira *

TDS 1 Alex Silva Pereira/Thiago Junqueira Malfatti **

JBS 1 Julio Rodrigues Macedo Rezende *

CKS 1 Carlos Alberto da Silva (Cacá) *

TIS 1
Diego Guimarães Pereira/Raquel Amorim/ 
Milene Gonçalves Dias

19, 21 e 25 das 
10h às 17h

CES 1
Gabriela Molina Marques/Reginaldo Freire de 
Almeida 

18, 20 e 25 das 
10h às 17h

RPS 1 João Fernandes Junior/Lucas Marcal
18, 20 e 25 das 
10h às 17h

PSS 1 Luiz Carlos Mena Herrera *

ÁREA VAGAS CANDIDATOS DIA/HORÁRIO

BSS 1 Julia Coelho da Paz Almeida/Elaine Carolin **

ITS 1
Sérgio Eduardo de Lima (Sérgio Eduardo)/ 
Valeria Cristina

18, 20 e 25 das 
10h às 17h

LTS 1
Ricardo Lourenço Machado/Fabiano Marques 
da Silva

19, 21 e 25 das 
10h às 17h

WJA 1 João Rosa Pereira *

VMN-MTS 1 Paulo Edgard Silva Santos *

LUZ/ERL 1 Severino Gomes Queirpoz Junior *

IMG-MTS/
EMN

1 Aquibaldo Querino Neves *

PSO NOT-
MTV/VPN

1
Fabiano José dos Santos (Capito)/André Luiz 
Piovesan

18 das 22h à 
0h00

EPB DIA-
MTS

1 Bruno Olian *

EPB DIA-
MTV

1 André Luiz Pereira *

EPB NOT-
MTV

1
João Antenor Davi Filho / Reginaldo Ribeiro 
(Chuiu) / Salaciel Fabricio Vilela (Buiú)

18 das 22h à 
0h00

PCA-MTV 1 Jairo Eliaquim de Azevedo *

VBE-MRS 1 Fábio Silva Santos *

PAT/DIU 7
Cleiton de Campos (Mineiro)/Wagner 
Fajardo/Carlos Augusto Moreira/Airton 
Rufi no/José Luiz Bernarde/Francielton

*

PIT/DIU 3

Lázaro (Panguinha)/Joab/Anderson Barra/
Luiz de Souza(Luizão)/Gustavo Henrique/ 
Wellington Evangelista/Edmilson (Índio)/José 
Alexandre Caetano/Poroza

19 das 8h à 17h

PIT/NOT 1 Adelino/Armandinho
20 das 21h à 
0h00

PCR/NOT 1 Odemir Luiz de Freitas *

L1-JAT/CP 3
Fabio Gregório Galindo/Aparecida Zeferina 
Pereira/Marcelo Xavier/Henrique Firmino

19, 21 e 25 das 
10h às 17h

L2-ANT 2 Halvor Petzet Junior *

L3-ITT/CP 3 Marília Cristina Ferreira/Cesar Amaral Teixeira 
18, 20 e 25 das 
10h às 17h
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Higilimp mal começou e já faz sujeira
A Higilimp, empresa que ganhou o pregão para 
limpeza da L1, não pagou o vale-transporte dos 
funcionários e não fornece EPIs adequadamente, 
obrigando os trabalhadores dividir o equipamen-
to que, pelo próprio nome indica, é individual. 
No dia 3 de março, muitos trabalhadores não 
conseguiram chegar ao trabalho por falta de 
condições, piorando as condições de higiene e 
limpeza para os metroviários. O Sindicato cobrou, 
por carta, providências do Metrô, como empresa 
responsável, e para o Siemaco, sindicato daqueles 
trabalhadores. O Sindicato solicitou fiscalização 
junto à SRTE (Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego).

Contra a redução da base dos OTs/PAT
Foram muito poucos, mal dá conta da recompo-
sição das escalas. Mas os operadores de trens da 
L1 e da L3 resistiram e conseguiram que houvesse 
uma recomposição mínima de OTs nas escalas 
base, impedindo a tentativa do Metrô em suprimir 
a hora extra programada noturna e aumentar 
a jornada de oito horas diarias. O Sindicato se 
posicionou contra a redução de dez para seis 
companheiros da base no posto dos operadores 
no Pátio Jabaquara.  Vamos nos mobilizar contra 
esse ataque às 36 horas semanais.

OTM1: equiparação salarial
Todos os OTMs 1 que se encontram com o salário 
defasado em relação ao teto, devem comparecer 
ao Sindicato no dia 14, às 11h e 15h30. Vamos  
organizar a luta contra essa injustiça que a 
empresa comete contra a categoria. Trabalho 
igual, salario igual!

Benefícios: atendimento difícil
Companheiro da base  de manutenção solicitou 
para que sua mãe fosse retirar os seus benefícios 
no departamento de benefícios na Líbero Badaró 
e a senhora chegou 10h30 mas só foi atendida 
às 13h30. Os trabalhadores que saem da noitada 
também se queixam da dificuldade de atendi-
mento. O Metrô tem trabalhadores em atividade 
24 horas por dia e ja passou da hora de melhorar 
o seu atendimento!

Demissão injusta no MTV/WJA
Um companheiro eletricista foi demitido, apesar 
do apelo dos seus colegas e até do supervisor. 
O Sindicato fez a defesa do companheiro, reali-
zou uma reunião com a direção do setor, mas a 
coordenadora e chefe do departamentos foram 
inflexíveis. Vários trabalhadores do setor já disse-
ram que a inflexibilidade é só com os funcionários, 
com as empresas terceirizadas o papo é outro. 
MTV/WJA contra a demissão. Readmissão já! 

Metrô e Power exigem dupla função 
O Metro e a terceirizada de vigilância Power 
exploram os trabalhadores contratando-os com 
dupla função: vigilante e brigadista. Embora trei-
nados para combate a incêndios, são escalados 
para atuar na vigilância do patrimônio, além de 
escalados para atuação como bombeiros briga-
distas. Ainda não recebem o adicional correto 
de periculosidade de 30%. Bombeiro civil é uma 
profissão regulamentada e esta situação precisa 
ser resolvida. Regulamentação e pagamento 
correto da periculosidade já!

GSI: Metrô dá nó nos companheiros
O Metrô, que há pouco tempo descaracterizou a 
função dos seguranças patrimoniais renomeando-
-os como agentes administrativos, apesar de 
continuarem trabalhando nas mesmas atividades 
de risco como:  responsabilidade pela segurança 
patrimonial da empresa e atuação diuturnamente  
em campo em áreas externas da Cia., como sob 
viadutos, insiste em não pagar corretamente o 
adicional de periculosidade. Tal como para os AEs 
e todos do GAD, o Sindicato circulará um abaixo 
assinado para ser apresentado à empresa e afins, 
com o objetivo de garantir o direito ao pagamento 
correto da periculosidade dos companheiros.

042/043:
Cobrança indevida, não!

O Sindicato acionou o 
Ministério Público 
(MP) sobre o 

desconto de horas no mês de 
fevereiro. O MP foi taxativo: 
“é ilegal qualquer desconto em 
dinheiro”. 

O Metrô não descontou 
em fevereiro pela ação da 
categoria e do Sindicato.

Agora, o Metrô 
enviou comunicado à 
categoria propondo 
cobrança dos últimos 24 
meses. Essa proposta já 
havia sido rejeitada pelo 

Sindicato no próprio 
MP. 

Entendemos que 
o limite é de 12 

meses da data do 
possível acordo. 

E aqueles 
chefes que 
querem “ser 
mais reais que o 

rei” não poderão 
mais chantagear 

os funcionários com 
descontos indevidos, 

ilegais e imorais. A luta 
continua. 

A cláusula 20.10 do ACT 
(Acordo Coletivo de Trabalho) 
determina que toda cobertura de 
atendimento e medicamentos nos 

casos de acidentes de trabalho 
deve ser integralmente 
custeada pela empresa.

Só que não tem 
sido assim. Consta que os 
trabalhadores acidentados 

têm recebido descontos 
indevidos decorrentes da 

cobertura de acidente de 
trabalho e só conseguem restituir 
seus gastos se, após reclamação, o 
Metrô concordar em proceder a 
restituição.

O Sindicato está convocando 
todos que nos últimos cinco anos 
tiveram descontos indevidos 
decorrentes a atendimento 
médico e medicação oriundos 
de acidentes de trabalho a 
comparecerem no Sindicato 
com os demonstrativos de 
despesas por utilização - MSI e 
demonstrativos de pagamento 
para acionarmos o Metrus e 
a empresa para garantia dos 
direitos. 

Compareça no 
Departamento Jurídico do 
Sindicato às segundas, terças e 
quartas-feiras.

Metrô não cumpre o ACT

O advogado que trabalhou para o Sindicato 
na gestão anterior processou a entidade 
reivindicando o pagamento de R$ 100 mil 
referentes a honorários assistenciais. 

Na audiência do último dia 18 de janeiro, o 
próprio ex-advogado declarou que as verbas de 
honorários assistenciais eram divididas de forma 
proporcional entre os advogados, apesar de não 
constar no contrato de trabalho expressamente. 

A ex-diretora do Departamento Jurídico 
do Sindicato, Marlene Fiorino, se apresentou 
como testemunha contra o Sindicato, mais foi 
dispensada de depor na audiência. O resultado do 
julgamento ainda não foi proferido pela Justiça.

Agora uma outra ex-advogada do Sindicato,  
que saiu antes da posse da atual diretoria, também 
está acionando a entidade pelo mesmo motivo. 
Vale ressaltar que, só num processo, essa advogada 
recebeu verbas de honorários assistenciais que 
chegaram a R$ 400 mil.

A categoria, em assembleia realizada no ano 
passado, deliberou que as verbas de honorários 
assistenciais de processos movidos pelo 
Departamento Jurídico do Sindicato devem ser 
destinadas a investimentos na própria entidade, 
conforme a lei. 

Vamos fortalecer a categoria e o 
Sindicato!

Ex-advogados contra a categoria

7ª Marcha a Brasília

Foto: Marcello Casal Jr./ABr

Semana de Luta da Mulher

Fotos: arquivo/Sindicato

Dia 5, segunda-feira, foi realizada atividade da Semana da Mulher no auditório do PAT

No período de 4 a 8 de março o Sindicato realizou várias atividades em diversas 
áreas da empresa como mobilização ao 8 de Março - Dia Internacional da Mulher. 

Incentivou, também, o uso do adesivo Basta de Violência Contra a Mulher!

Adesivo usado nas 
atividades


