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22/06/06   Nº 283FENAMETRO

Vamos intensifi car  
esta luta 

Campanha Contra a Privatização e Terceirização

O governo estadual e o Metrô 
deram prosseguimento ao processo 
de licitação da concessão da Linha 
4 – Amarela, por mais que a Justiça 
tenha suspendido este tramite 
através de liminar ainda vigente.

Desrespeitando a Justiça, 
a empresa republicou o edital, 
estabelecendo 04/07 como a 
data de abertura do envelope que 
determinará a empresa que vai 
explorar a Linha 4 – Amarela por 
30 anos.

Para piorar, a empresa 
vem intensifi cando o processo 
de terceirização de atividades, 
principalmente na manutenção, em 
uma clara política de extinção da 

mão-de-obra metroviária.  
Com o objetivo de defender o 

metrô público e estatal, bem como a 
manutenção de postos de trabalho, o 
Sindicato convoca os metroviários 
para participar da assembléia de 
quarta-feira, 28/06.

Entre as propostas de luta 
que serão apresentadas estão a 
realização de setoriais nas áreas, 
café com usuário, distribuição do 
Jornal do Usuário, e greve a partir 
do dia 04/07, data prevista para a 
abertura dos envelopes. (calendário 
de atividades no verso).

A participação dos metroviários 
na luta contra a privatização 
e terceirização do Metrô é 

fundamental para combatermos 
a precarização das relações de 
trabalho, defender os direitos e 
conquistas dos metroviários e 
garantir um transporte público de 
qualidade.

Assembléia de quarta-feira, 28/06, poderá decretar 
greve do Metrô contra a privatização da Linha 4 – Amarela e 

terceirização de atividades fins dos metroviários

Assembléia 
Organização da luta com proposta de greve para o dia 04/07
dia 28/06,às 18h30, no Sindicato
Assembléia 

ATENÇÃO!

Já começou a promoção 

de cobertores no 

Sindicato. Para fazer suas 

compras não esqueça de 

trazer: crachá da Cia., 

CPF  e o cartão da sua 

conta bancária. 
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Calendário de atividades contra           
a privatização e terceirização

Ato, dia 28/06, do “Projeto Brasil” 
A Coordenação dos Movimentos Sociais realizará um ato quarta-feira, 28/06, a partir das 10h, com concentração na 

praça Ramos de Azevedo, seguida de passeata até a praça da Sé. O objetivo é apresentar à sociedade o “Projeto 
Brasil”, que consiste em um conjunto de proposições sobre os rumos do país, tendo como eixos a conquista de 

“soberania nacional, desenvolvimento econômico, democracia nacional e mais direitos para o povo”. 
Os metroviários vão participar da ala “mais direitos para o povo”, denunciando a privatização da Linha 4 – Amarela.     
O Sindicato convida todos os metroviários que não estiverem trabalhando a participar desta atividade, pois ela será 

muito importante no processo de mobilização da sociedade na defesa do metrô público, estatal e de qualidade.

28/06, quarta-feira, às 18h30 – Assembléia no Sindicato

29/06, quinta-feira – Setoriais:

 PAT – 10h – Rampa

 PIT – 10h – Praça

 PCR – 13h – Bloco A

 M I – a partir das 9h – por andar

 Cidade II – a partir das 9h – por andar

 MTE: LNS/LLO/LMO/EPB/LUM-VMD – 8h – PSE

 MTE not. – 23h30 – por base a partir de 28/06

29/06 a 03/07 – Setoriais no Tráfego serão realizadas nas passagens dos turnos

29/06, quinta-feira  – Café com Usuário com entrega de Jornal do Usuário, às 17h, em JAB, ITQ e PSE

30/06, sexta-feira – Entrega de Jornal do Usuário às 6h30 em BFU, BAS, LUZ, CNS, STA

03/07, segunda-feira – Entrega da carta contra a privatização aos deputados na Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo  e aos vereadores na Câmara Municipal de São Paulo

03/07, segunda-feira, às 18h30 – Assembléia de organização da greve

04/07, terça-feira – Greve

O Sindicato já denunciou ao Ministério Público 
do Trabalho (MPT) alguns casos de assédio moral 
cometidos contra metroviários, para que os agressores 
sejam devidamente punidos e a empresa devidamente 
responsabilizada. O MPT ofi ciou o Sindicato a 
apresentar mais casos existentes na Cia., com o 
propósito de reforçar a ação.

Estas denúncias estão sendo também mapeadas 
pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT), que está 

fazendo um levantamento minucioso sobre o perfi l do 
assediador no Metrô. Neste sentido, o Sindicato solicita 
que todas as pessoas que se sintam assediadas entrem 
em contato urgente com o departamento Jurídico, para 
que possamos encaminhar as denúncias ao MPT e à 
DRT para que as devidas providências sejam tomadas. 
O silêncio é o maior aliado dos agressores para a 
continuidade da prática do assédio moral. Denuncie! 
Vamos acabar com esta prática nefasta no Metrô!

O Sindicato dos Químicos de São José dos 
Campos conquistou na Justiça Federal liminar 
extensiva a todos os trabalhadores do país, exigindo 
do INSS a realização de perícia de retorno de licença 
médica, impedindo a prática da alta programada.

O Sindicato, por meio de seu departamento 

Jurídico, também ingressará com ação para 
reforçarmos a luta contra a alta programada. Os 
companheiros que estiverem de licença médica, ou 
vierem a entrar, devem entrar em contato com o 
Sindicato para que possamos orientar na garantia de 
seus direitos.

Alta Programada 

Denuncie o assédio moral


