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Intransigência
Pendências da Campanha Salarial

Assembléia,  dia 19/7,
Pauta: Pendências da Campanha Salarial, Plano de Lutas e 2º Congresso Nacional dos Metroviários

terça-feira,  às 18h30,  no Sindicato

pode levar a greve
Próxima assembléia definirá plano de lutas para que o Metrô cumpra

seu compromisso de atender as pendências da campanha salarial

Permanecem as dificuldades
para estabelecer um calendário
de negociação das pendências da
campanha salarial dos
metroviários. A Cia continua
demonstrando total descaso com
a categoria, ao ignorar, de forma
descarada, o compromisso que
firmou ao término da campanha
salarial, quando enviou uma carta
ao Sindicato assegurando que,
posteriormente, colocaria em
pauta as negociações sobre a
Participação nos Resultados
(PR), Perfil Pofissiográfico
Previdenciário (PPP), Concursos
Internos, Movimentações
Pendentes (MPs), Periculosidade,
principalmente na Linha 5 – Lilás,

Manutenção da Escala 4x2x4,
Plano de Carreiras, entre outros.

A forma como temos sido
tratados causa indignação, e
reforça nossa disposição para nos
mantermos organizados e
mobilizados, ainda mais ao
recebermos a carta do Metrô que
trata das MPs. Seu conteúdo não
condiz com o compromisso
firmado pela empresa. Ao invés de
detalhar o número de
movimentações que serão feitas,
bem como a quantidade das
mesmas por área, o Metrô
informou apenas quais funções
serão movimentadas.

Já temos uma assembléia
marcada para a próxima terça-

feira, 19/7, quando discutiremos
formas de lutas para deixarmos
claro ao Metrô que não aceitamos
intransigências e atitudes
arbitrárias. Queremos que a
empresa cumpra com sua palavra,
respeitando os direitos dos
metroviários, e por isso
pressionaremos o quanto for
preciso. A participação de toda a
categoria é fundamental, já que
também discutiremos questões
relacionadas ao Congresso
Nacional dos Metroviários. Com a
unidade dos metroviários de todo o
país nossa luta em defesa do
respeito e direito da categoria se
tornará mais fortalecida, facilitando
o alcance de nossos objetivos.
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GOP insiste em acabar

com a escala 4x2x4

Sábado é dia

de Futsal no

Sindicato

Ontem pela manhã, diretores
do Sindicato participaram de uma
reunião com a GOP e GRH, na
expectativa de discutir e apontar
possíveis soluções para diversos
problemas da operação, o que
inclui pendências da campanha
salarial. No entanto, a empresa
tornou a repetir um discurso óbvio
que, de forma prática, acabou
impedindo avanços nos debates,
limitando a discussão a assuntos
específicos do tráfego.

Novamente tivemos
demonstrações claras da falta de
disposição da empresa para levar
seus compromissos à frente e
respeitar os direitos dos
metroviários. De forma
intransigente e contraditória, e
enquanto a categoria mantém
campanha pela manutenção da
escala 4x2x4, a GOP quer impor a
implantação do turno fixo de 40
horas, através da escala 4x1x4x3,

altera a escala dos SLOs, transfere
OEs de estações, dificultando
ainda mais a discussão de
implantação de um Plano de
Carreira.

E as contradições não
pararam por aí. Presenciamos mais
uma demonstração da falta de
organização e entrosamento
daqueles que compõem a GOP, já
que o gerente de operação,
Conrado, não sabia que estavam
sendo feitas modificações no
tráfego. O mesmo negou que as
alterações estivessem
acontecendo, e depois foi
surpreendido por Elias,
coordenador da GOP, que as
confirmou, demonstrando que cada
um faz o que quer sem dar
satisfação a ninguém.

No desconforto da situação,
Conrado se comprometeu a não
realizar mais alterações no tráfego,
até que estejam concluídas as

discussões a respeito das
pendências de campanha.

Esperamos que este
posicionamento tenha sido feito
com comprometimento, e que a
GOP cumpra a sua palavra. De
qualquer forma, precisamos nos
manter atentos, organizados e em
unidade para combater as
intransigências da GOP e acabar
de vez com as contradições e
demonstrações de truculência com
os metroviários, como a que
presenciamos no decorrer da
reunião, quando o GOP
demonstrou destempero ao se
dirigir de forma agressiva ao
diretor do Sindicato Bene Barbosa,
que cobrava o avanço das
discussões da reunião, não só para
o tráfego como também para as
questões de estações e do OPS,
buscando aproveitamento do tempo
e resultados positivos para as
negociações.

10h: R. Paulista X Nostravamos
11h: Mosteiro X Ilha Quadrada

O prazo para que o Metrô encerre as negociações para
efetuar o pagamento da PR - Participação nos Resultados –
é 15 de julho, e até o momento o Sindicato não recebeu
nenhuma manifestação da empresa, conforme compromisso
firmado em carta proposta enviada ao Sindicato, quando do
encerramento da nossa campanha salarial.

Nossa reivindicação é que o Metrô pague a PR com
base em uma folha de pagamento de salário nominal, em
parcela única, de forma linear, tendo em vista a redução de
quadro de funcionários, o aumento da produtividade, e
conseqüentemente o alcance das metas de desempenho
operacional. A notícia publicada no Diário Oficial do
Estado, intitulada “Metrô diminui despesas e fecha
2004 com saldo positivo de R$74 milhões”, reforça
nosso direito.

Na assembléia de terça-feira, 19/7, vamos debater
formas de luta para exigir do Metrô o pagamento da PR.

PR direito consagrado

A disputa pelo
título de campeão
do XVIII
Campeonato
Metroviário de
Futsal prossegue
acirradíssima!
Confira os jogos
do próximo
sábado, 16/7, e
não deixe de
participar.


