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10/02/06  Nº 271FENAMETRO

Vitória da resistência

Omandato das CIPAs foi 
prorrogado até o dia 15/3 
e o processo eleitoral 

instituído unilateralmente pela 
Cia. foi suspenso. Essa é mais 
uma importante vitória dos 
metroviários sobre o desmando 
intransigente da Cia., que tentou 
reduzir drasticamente a quantidade 
de CIPAs e cipistas; quis impor 
o processo eleitoral sem a 
participação dos cipistas; e ainda 
tentou cassar os mandatos das 
atuais CIPAs no Metrô.

Esta nossa conquista é 
resultado de muita luta da 
categoria que, unida e organizada, 
resistiu às imposições da empresa. 
No início tentamos negociar 
diretamente com a Cia., mas 
não obtivemos êxito. O Metrô se 
manteve inflexível e impôs um 
processo eleitoral, que boicotamos,  
forçando a empresa a suspendê-
lo fazendo com que voltasse às 
negociações.

Apesar de nos propormos a 
avaliar o impacto da redução do 
número de cipistas pretendido 
pelo Metrô, sob a alegação de que 
o número de metroviários não 
representava a realidade de hoje, 
logo ficou clara a intenção de não 

negociar com a categoria, mas 
sim impor a perda na qualidade 
da organização dos metroviários 
no local de trabalho, para facilitar 
sua sanha de precarização das 
condições de saúde e segurança 
do trabalhador, recusando-se a 
dar continuidade às negociações, 
cassando o mandato das CIPAs 
e instaurando novo processo 
eleitoral.

Com o insucesso desta 
segunda tentativa de negociação, 
partimos para mais um boicote de 
eleições impostas. Solicitamos que 
nenhum metroviário se inscrevesse, 
pois nosso sucesso dependeria da 
nossa mobilização. 

Apesar do apelo, alguns 
poucos se inscreveram ou 
mantiveram suas inscrições, 
demonstrando não estar 
preocupados com os ataques 
sofridos pela categoria, mas 
sim em resolver seus próprios 
problemas. Com isto, perderam 
a oportunidade de estar ao lado 
da categoria neste momento 
vitorioso, pois acionamos a 
DRT que, ao ser informada 
dos fatos, manifestou-se pela 
irregularidade da situação e, 
em visita à empresa, cancelou 

o processo eleitoral em curso, 
prorrogou o mandato das CIPAs 
e mediará as negociações daqui 
para frente, junto com o MPT. 

Na defesa dos direitos da 
categoria, também solicitamos 
uma audiência diretamente 
com o ministro do Trabalho, 
Luiz Marinho, que aconteceu 
na última sexta-feira, 3/2, no 
gabinete do ministro, em São 
Paulo, quando descrevemos as 
dificuldades que estão sendo 
impostas aos metroviários em 
virtude da vigência da portaria 
nº16 – que na avaliação dos 
trabalhadores do setor de 
transportes metro-ferroviário, 
deve ser revogada.

Agora vivemos o resultado 
de toda esta mobilização. A DRT 
marcará uma mesa redonda 
com o Sindicato, a empresa e o 
Ministério Público do Trabalho 
para que, enfim, alcancemos 
um desfecho para este conflito. 
Contudo, nossa posição 
continua sendo a mesma. Não 
abriremos mão de nosso direito 
de nos organizar em nossos 
locais de trabalho, garantindo a 
segurança e saúde de todos os 
companheiros metroviários.

Eleições das CIPAs estão suspensas, cipistas têm seus 
mandatos prorrogados e Delegacia Regional do Trabalho 

(DRT) mediará as negociações entre Sindicato e Metrô, junto 
com o Ministério Público do Trabalho (MPT).
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Cálculo de 
Periculosidade
Os reclamantes substituídos nos processos abaixo 
relacionados que não providenciaram os demonstrativos 
de pagamento deverão fazê-los, impreterivelmente até 
01/03/06, para que o departamento Jurídico do Sindicato 
possa concluir os cálculos.

• Processo 32-0261/99, holerites a partir de 
janeiro de 1994.

• Processo 33-2898/97, holerites a partir de 
outubro de 1992.

• Processo 24-1497/99, holerites a partir de 
junho de 1994.

Obs: Os metroviários que não providenciarem os 
holerites poderãholerites poderãholerites poder o sofrer perdas no cálculo a ser 
efetuado, sem possibilidade de questionamento 
posterior.

PR, mobilizar 
para conquistar

A primeira reunião entre o Sindicato e o A primeira reunião entre o Sindicato e o A
Metrô para discutirmos sobre a Participação 
nos Resultados (PR), referentes ao período 
de agosto de 2005 a julho de 2006, está 
marcada para o próximo dia 22/02/06.

Nossa mobilização deve garantir o 
pagamento da primeira parcela ainda no 

mês de março, pois não restam dúvidas de 
que os metroviários cumpriram suas metas, 

conforme resultado da última pesquisa 
realizada pela ANTP, onde o Metrô é 
considerado o melhor serviço público.

Conforme informamos no Plataforma nº 484, segue calendário Plataforma nº 484, segue calendário Plataforma
de setoriais que acontecerão nas áreas com o objetivo de nos 

organizarmos para a luta pela PR e demais pendências da categoria.

Área Dia Horário Local

SAU/VMN/
ANR/PSO/
VGO/LUM

21/2 8h PSO

ANR/PSO/
LUM 21/2 23h30 PSO

LUZ/TRD/PIG/
TUC 22/2 8h LUZ

BFU/REP 23/2 8h REP

VTD/PCA 24/2 8h PCA

Calendário de Setoriais

Área Dia Horário Local

PAT/WJA noturno       13/2 23h30 Bloco D

PAT/WJA diurno 14/2 10h Rampa

Metrô I 14/2 11h Saguão

PIT/noturno 14/2 23h30 Bloco C

PIT/diurno 15/2 10h Praça

Cidade II 15/2 11h Hall de entrada

PCR/MT5 diurno 16/2 8h Bloco D

PCR/noturno 16/2 23h30 Bloco A

EPB diurno 20/2 7h30 EPB

EPB noturno 20/2 23h30 EPB

Bases de Manutenção

Obs: As setoriais dos OTs serão 
realizadas por escalas, durante 
as madrugadas.

Para o 8º Congresso: as fichas para a inscrição de delegados para o 8º Congresso dos 
Metroviários de São Paulo estarão disponíveis em nossa página eletrônica                                     

 (www.metroviarios-sp.org.br) ou com os diretores do Sindicato, a partir de segunda-feira, 13/2.


