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02 BILHETE

Os metroviários aprovam calendário de atividades de luta pela reversão
das demissões promovidas no Metrô e de denuncia do processo de

terceirização e privatização de fatias importantes da empresa

Greve dia 03/02

Assembléia

Assembléia decide:

Desde a assembléia do último
dia 12, os metroviários intensifica-
ram sua mobilização com a realiza-
ção de setoriais em todas as áreas,
com o uso do colete e a suspensão
das horas extras.

Em todas as setoriais os
metroviários avaliaram que as de-
missões realizadas pela empresa,
junto com o processo de
terceirização de várias atividades, o
ataque as conquistas da categoria,
o aumento de tarifas e a
implementação do Metropass, fa-
zem parte de um grande projeto
que vai trilhando o caminho da
privatização do sistema metroviário.

A empresa manteve-se
irredutível na sua decisão de pro-
mover as demissões e o Sindicato
entrou com um pedido de mesa re-
donda na DRT, com o objetivo de

tentar reverter as demissões. Mui-
tas delas, inclusive, que atingiram
pessoas portadoras de doenças,
que estão em tratamento médico e
pessoas com estabilidade pré-
aposentadoria.

Além disso, o Sindicato dos
Metroviários, junto com o Sindi-
cato dos Engenheiros, entraram
com um pedido de liminar no Tri-
bunal Regional do Trabalho, re-
querendo a suspensão das demis-
sões. O TRT marcou uma audiên-
cia de conciliação para quarta-fei-
ra, dia 26/1 às 15h30.

A assembléia de ontem, de-
liberou pela intensificação da
mobilização com várias atividades
na próxima semana (vide calen-
dário no verso) recomendando
que nenhum demitido faça sua
homologação.

Uma nova assembléia será
realizada no dia 02/02, quinta-fei-
ra, para organizar a greve por
tempo indeterminado a partir do
dia 03 de fevereiro.

A assembléia aprovou a ida
de uma delegação de metroviários
ao Fórum Social Mundial que se
realiza em Porto Alegre, para de-
nunciar a implementação do pro-
cesso de privatização e ataque
aos direitos dos trabalhadores
promovidas pelo governador do
Estado, Geraldo Alckmin.

Foi ainda apresentada e
aprovada uma moção de repúdio
contra a punição do vice-presi-
dente da CIPA-PAT, Florentino,
que recebeu uma advertência es-
crita e a suspensão do seu acesso
ao sistema de correio eletrônico
da empresa.

02 de Fevereiro, 18h30, no Sindicato

21/01 - 6ª feira - 10h - Mesa Redonda na DRTE com a

presença dos demitidos

25/01 - 2ª feira -  12h - PSO - Distribuição de carta

aberta na festa de aniversário de São Paulo

26/01 - 4ª feira - 15h30 - Audiência de Conciliação no TRT

27/01 - 5ª feira - 17h - Ato em PSE com distribuição de

carta aberta aos usuários

02/02 - 4ª feira - 18h30 - Assembléia

03/02 - 5ª feira - GREVE

Calendário de Lutas

Conforme havíamos
anunciado no bilhete 235, o
Sindicato informou ao Metrô
sobre o parecer do TRE/SP,
que define os dia 03 e 31 de
outubro do ano passado como
Feriados Nacionais.

O Metrô informou que
reconhece o parecer do TRE e
que o pagamento de hora-extra
para os companheiros que
trabalharam naqueles dias, se
for possível, será creditado
ainda no mês de janeiro.

Feriados

Nacionais

Os Operadores de trem da Linha 5, deram o seguinte recado na
assembléia de ontem: “Diante da tentativa da empresa em fazer as
mudanças de horários de entrada para as 04h30, e os horários de
saída para as 23h30 no PCR, os OT’s da Linha % - Lilás, se
posicionaram em setorial contra as tais mudanças, deixando claro
que nenhum OT aceitará mais essa imposição.”

Resistência dos OT’s da Linha 5

BANDA DO TREM ELETRICO

Escolha da

Rainha da Banda
A grande festa de escolha
da Rainha da Banda do
Trem Elétrico será no dia
28/01 - sexta-feira, a partir
das 19h na quadra do
Sindicato.

Após a escolha da Rainha
o samba vai rolar até o
primeiro metrô passar.

Compareça e traga seus
familiares e amigos!
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