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02 BILHETE

Negociações pela reversão e fim das demissões,

não avançam, na DRTE e no TRT, e a greve esta mantida

Greve dia 3/2

Carnaval 2005

Assembléia
2/2, quarta-feira, às 18h30, no Sindicato

Não perca o desfile da
Banda do Trêm Elétrico

Desfile: dia 4/2,

sexta-feira,

concentração a partir

das 18h30,

na rua Augusta com

rua Luiz Coelho

(Metrô Consolação)

Com o tema: Metrô: esta serpente que carrega gente!

Em comemoração aos trinta anos de operação do metrô, a

banda do Trêm Elétrico promete um grande desfile. No dia

28/1, sexta-feira passada, aconteceu o  concurso da rainha

e das princesas da banda. Veja as classificadas:

1º Lugar – Elizangela Rodrigues da Silva

2º Lugar – Rosirene Amaral de Araújo

3º Lugar – Paula Franze

4º Lugar – Adriana Soares

5º Lugar – Mirela Rodrigues da Silva

ALUSIVO
Ei você que está aí e trabalhou o dia inteiro

Chega na concentração aqui na Luis Coelho

Não tem múltiplo de dez e não tem mais unitário

Não precisa de bilhete, é festa de metroviário

CARNAVAL 2005

Autores: Alemão Bororó, Isaque do Cavaco e Benê

Norte, sul, leste, oeste na paulicéia

Metroviários cada ano a nova idéia               BIS

Surge o trem de prata a nave mãe

Hoje o metrô é evolução

Com segurança e qualidade, isso é prioridade
São 30 anos de operação

A serpente colorida, leva a população

Cada um com seu destino

Tantas vidas em suas mãos

Eis uma grande família, a serviço da nação

5 linhas coloridas muito mais satisfação

Eu vô me embora e de graça e nada custa

Na descida da Augusta, eu não posso mais parar             REFRÃO
Essa serpente que carrega tanta gente, colorida e envolvente

Vem comigo, vem sambarR
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OT´s Linha 1 – Azul
Em virtude da mobilização dos OT´s,

o Sindicato negociou com a GOP, a

suspensão até 14/02 da redução do

quadro de operadores nas escalas

bases, do CP. Neste período, a

GOP, se comprometeu a discutir o

assunto com o Sindicato e uma co-

missão de OT´s.

OT´s Linha 5 – Lilás
Os OT´s estão se mobilizando, con-

tra a mudança de horário que esta

sendo proposta pela GOP. O Sindica-

to junto com uma comissão de OT´s,

irão negociar pela manutenção do

horário atual como também outras

pendências, dentre elas o enqua-

dramento dos OT´s faixa 2.

Discriminação

no OPS continua
Continua a discriminação dos obesos

pelo OPS, pois todos que foram con-

siderados inaptos na última avalia-

ção física, foram deslocados para o

PX (AS´s que trabalham sem unifor-

me), desfalcando as escalas bases,

degradando ainda mais o quadro de

funcionários, principalmente no turno

noite. Haverá nova avaliação física

no dia 16/03, mantendo a inseguran-

ça entre os AS´s. O Sindicato conti-

nua cobrando a reunião para discutir

as propostas apresentadas na audi-

ência pública realizada na ALESP

(Assembléia Legislativa do Estado

de São Paulo).

Pagamento dos

feriados
Após envio da documentação do TRE

(Tribunal Regional Eleitoral), o Metrô

admite que os dias 03 e 31/10/04, são

considerados feriados nacionais, mas

insiste em não fazer o pagamento. O

Sindicato tomará as medidas jurídi-

cas cabíveis, para que a empresa

cumpra a lei.

Na audiência realizada em
21/1 na Delegacia Regional do
Trabalho e Emprego, (DRTE),
com objetivo de discutir a
reversão das demissões
realizadas a partir de 11/1, e
diante da recusa do Metrô em
negociar com o Sindicato, ficou
estabelecido a realização de
fiscalizações no Metrô, a fim de
configurar demissão em massa e
falta de critérios para as
demissões.

Em virtude da postura da
empresa, nosso Sindicato e o
Sindicato dos Engenheiros,
entraram com uma cautelar, com
pedido de liminar, alegando que o
Metrô estava realizando
demissão em massa e
requerendo a suspensão das
mesmas. Em audiência no dia
26/1, no Tribunal Regional do
Trabalho, (TRT), foi proposto
pela presidência que as partes
deveriam se reunir no dia 28/01,
com o acompanhamento da

assesoria econômica do tribunal,
para discutirem especificamente
quanto a condição de pré-
aposentadoria de cada demitido,
situação do contrato de trabalho
referente as condições pessoais de
saúde e eventual representação de
trabalhadores. Nesta reunião, os
Sindicatos apontaram os casos
conforme as condições
determinadas pelo TRT, e a
empresa comprometeu-se a
analisar e dar resposta em
audiência marcada para 31/1.

Na audiência realizada
ontem, o Metrô reviu apenas três
casos e manteve sua
intransigência, recusando-se a
suspender as demissões, mesmo a
pedido do Juiz Presidente da mesa,
para que fossem examinados cada
um dos recursos, com a presença
do funcionário, acompanhado de
um diretor de um dos Sindicatos,
junto ao diretor imediato do
empregado dispensado.

Apesar de todos os esforços

pela Presidência da mesa na
busca de uma conciliação, não foi
possível em razão da postura do
Metrô em não querer reverter
mais nenhuma demissão.

Diante do impasse, o TRT
prorrogou para 02/02 a
determinação para que a empresa
não dispense empregados
injustamente e marcou nova
audiência para as 14h30, quando as
partes deverão comprovar as
providências em caso de
deflagração da greve. Como parte
das manifestações contra as
demissões, o Sindicato no dia
25/1, aniversário de São Paulo
distribuiu na LMO, uma carta
aberta denunciando à população, o
desmonte que o governo do estado,
esta promovendo no Metrô e no dia
27/1, foi realizado um ato público
com distribuição da mesma carta
aberta, na estação PSE.

O Sindicato convoca todos à
assembléia dia 2/2, quarta-feira,
às 18h30, para organizar a Greve.
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