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Todos na assembleia 
no dia 18/10!

Participe! Vamos fortalecer a nossa luta contra os ataques da empresa, a 
privatização e a terceirização. Greve está marcada para 24/10

1ª) Assembleia ordinária, partir das 18h30, para aprovação do balanço fi nanceiro de 2017

2ª) Assembleia, a partir das 19h30, aprovação do Plano de Lutas contra os ataques do 
Metrô e organização da greve contra a privatização e a terceirização. Participe!

Em defesa dos direitos

O  Sindicato está buscando 
junto ao governo o com-
promisso de cancelamen-

to dos processos de privatização 
e terceirização. Por isso, é muito 
importante mantermos nossa 
mobilização. 

Nos últimos dias, a catego-
ria deu demonstrações de sua 
organização e força e obrigou a 
empresa a negociar e recuar em 
vários ataques, como a suspen-

são da tentativa de acabar com a 
escala 5x2 e a descentralização 
das bases para os ASMs. 

Se o governo estadual não 
confi rmar o cancelamento da 
privatização da Linha 15-Prata 
(marcado para 22/11) e a ter-
ceirização, haverá greve no dia 
24/10. 

Zeladoria 
A assembleia de 18/10 tam-

bém vai discutir e aprovar uma 
ação contra a terceirização de 
serviços da Manutenção nas es-
tações. A zeladoria que está sen-
do implementada nas estações 
é realizada por terceirizados, 
substituindo o papel do pessoal 
do MTV. 

Para preservar direitos 
e combater a privatização e 
a terceirização é preciso ir à 
luta! Compareça à assembleia!

Quinta-feira, no Sindicato
 Dia 18/10ASSEMBLEIAS
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Uma publicação do

O Sindicato orienta os 
trabalhadores a não assinarem o 
Atestado de Saúde Ocupacional 
(ASO) após a realização dos 
exames médicos periódicos. 

O ASO nega a existência de 
risco em algumas áreas e funções 

em que o empregado está exposto 
a situações de risco e possíveis 
doenças, lesões e acidentes. 
Funcionários da Manutenção 
estão rejeitando a assinatura. 

Não assine o ASO!

Não assine o ASO

A Comissão de Auditoria vem informar a todos os 
metroviários que as atividades estão ocorrendo semanalmente 

desde o dia 19/07/2018, na sede do Sindicato.

A Comissão se reuniu com 
parte da Diretoria, que garantiu 
acesso a todos os documentos 
e registros fi nanceiros, a 
fi m de garantir o trabalho 
dessa comissão. A princípio, 
a Comissão deliberou que 
serão analisados os últimos 
5 anos, podendo a Comissão, 
consensualmente, avançar ou 
retroagir sobre o tempo que 
julgar necessário. Após algumas 
reuniões, deliberou que os 
informes serão passados à 
categoria metroviária através 
dos canais da própria instituição, 
como o site e os impressos 
Plataforma e Bilhetes.  

A Comissão informa 
aos metroviários que os 
trabalhos se desenvolvem 
com regularidade, porém 

lentos e minuciosos, sem a 
possibilidade de precisar o prazo 
fi nal. Informamos que foram 
preliminarmente analisados os 
seguintes documento: Certidão 
de matrícula dos imóveis, taxa 
de pagamento TFE, alvará de 
funcionamento, Certidão de 
Registro Sindical e Estatuto 
Social registrado no Ministério 
do Trabalho.

Foram apresentados, para 
análise os seguintes documentos: 
escrituração contábil fi scal de 
2018/2017, demonstrativo de 
despesas do ano 2017, extrato 
das contas correntes (04) mês de 
junho/maio de 2018, balanço de 
2017 ou documento equivalente, 
despesa contábil/fi scal de 
junho/maio de 2018 (receitas/
despesas/comprovantes), 

extrato de pagamento do Metrô 
de junho/maio de 2018. Em 
análise, os documentos referente 
ao período de janeiro a agosto de 
2018. Após o término da análise 
do referido período, a Comissão 
emitirá um relatório preliminar.

Cabe salientar que, por 
motivos pessoais, houve a 
desistência dos seguintes 
componentes da comissão:

Valéria, Pedro e Anderson.

Comissão:
Gleice (coordenadora)

Cesar Amaral
Leandro

Pasin
Camilo

Rosana Gardziulis
Romar

Informe da Comissão de Auditoria 
do Sindicato dos Metroviários de SP

Reunião em 
16/10, às 17h30

Reunião sobre assédio
No próximo dia 19/10, sexta-feira,  

acontecerá reunião em dois horários no 
Sindicato, às 10h30 e 18h, para debater os 
casos e situações de assédio às mulheres 

dentro da empresa. Discutiremos 
propostas para uma campanha contra 

todo tipo de assédio. Participe! 

Os conselheiros do Metrus 
eleitos e a diretoria do Sindicato 
convocam todos a uma reunião 
para tratar sobre a situação do 
fundo de subsídio dos Planos de 
Saúde dos aposentados.

A reunião, organizada pelo 
conselho deliberativo e pela 
diretoria do Metrus, é um bom 
momento para tirarmos dúvidas 
sobre os Planos de Saúde e 
pensarmos juntos ações em 
defesa dos nossos direitos.

Compareça à reunião no dia 
16/10, às 17h30, no Sindicato. 

Em defesa do 
Plano de Saúde dos 

aposentados


