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13/03/07   Nº 299FENAMETRO

Vai começar a
Campanha Salarial
Na assembléia de quarta-feira, 21/3, vamos aprovar a pauta 
de reivindicações que será encaminhada para a empresa.  
Participe: pela manutenção e ampliação de conquistas!

A data base dos metroviários 
é 1º de maio, mas desde já 

temos que nos preparar para as 
negociações com a direção da Cia. 
e governo estadual, que há mais 
de uma década estão nas mãos 
de neoliberais que privatizam e 
terceirizam.

Apesar da nossa forte 
resistência, em todo este tempo, 
empresa e governo continuam 
tentando concretizar alguns de seus 
planos de retirada de direitos dos 
metroviários, como a terceirização 
da recarga do Bilhete Único, 
projeto da Parceria Público-Privada 
(PPP) da Linha 4 – Amarela, sem 
contar com os ataques constantes, 
como tentativa de extinção de 

escalas, realização demasiada de 
horas extras, acúmulo de funções, 
redução de quadros, entre outros.

Como se pode perceber, todos 
os itens citados estão interligados. 
É um efeito dominó. Por isso, 
precisamos deixar todas as nossas 
reivindicações “amarradas”, sem 
brechas para que a empresa acabe 
com nossas conquistas e direitos. 

Participe da assembléia 
da próxima quarta-feira, 21, 
para debatermos e aprovarmos 
nossa pauta de reivindicações. 
A organização, mobilização 
e unidade da categoria são 
fundamentais para mantermos e 
ampliarmos as nossas conquistas.

A contribuição de R$ 7 sobre 

a Participação nos Resultados dos 
metroviários para o pagamento 
da PR dos diretores liberados 
e funcionários do Sindicato 
também é pauta da assembléia, já 
que estes companheiros tiveram 
participação determinante nesta 
campanha. 

Como ocorre em todos os 
anos, essa contribuição será 
deliberada na assembléia pela 
categoria, que tradicionalmente 
reconhece o direito destes 
companheiros receberem a PR.

Além disso, os metroviários 
vão eleger delegados (as) 
para participar da plenária da 
Fenametro, que acontecerá de 
28/3 a 1/4, em Jacareí.

Assembléia dia 21/3, 
quarta-feira, às 18h30, no Sindicato
Pauta: Aprovação da pauta de reivindicações, contribuição de R$ 7 sobre a PR,  

e eleição das delegados (as) para a plenária da Fenametro
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Processos de AEs e ASs
Dia 19/3 o Sindicato iniciará a abertura dos processos de AEs e ASs, pela periculosidade 

e/ou insalubridade. O atendimento do depto Jurídico é das 9h às 18h. Todos os AEs e 
ASs devem comparecer no dia e horário estipulado por trechos, conforme tabela abaixo: 

Atenção todos os OTs
Dia 14/3, quarta-feira, haverá uma reunião no 

Sindicato às 9h30 e 15h30, para discutir problemas 
como falta de quadro, PH/POT, jornada de trabalho, 
horas extras, etc. É fundamental que todos os 
envolvidos com o tráfego participem! Vamos nos 
organizar para melhorar nosso trabalho!

CIPA
Todos os cipistas titulares eleitos estão convidados 

para participar da reunião de quinta-feira, 15/3, às 14h, 
com o objetivo de discutir uma contraproposta sobre 
o dimensionamento das CIPAs. A empresa propôs 
a redução de 24% dos cipistas, mas o Sindicato e a 
Comissão de Saúde não concordam. Compareçam! 
Vamos garantir a manutenção das CIPAs fortalecidas e 
atuantes em nosso local de trabalho!

Setorial em TRD
A partir das 13h de sexta-feira, 16/3, haverá setoriais 

de ASs em TRD para discutirmos os problemas da 
função. A participação de todos é muito importante! Não 
falte em mais esta luta!

Processo 294/88
Todos os envolvidos neste processo estão 

convocados para reunião que será realizada 
no Sindicato, terça-feira, 20/3, às 18h, para 
esclarecimentos sobre o mesmo.

Movimentações Pendentes
O Sindicato continua cobrando reunião com a GRH e GOP para  

discutir as movimentações pendentes. Na GMT será realizada reunião  
com a própria gerência para discutir o assunto.

19 e 20/3 (segunda e terça-feira) ITQ a TAT
21 e 22/3 (quarta e quinta-feira) JAB a LIB
23 e 26/3 (sexta e segunda-feira) LMO
27 e 28/3 (terça e quarta-feira) Linha 5
29 e 30/3 (quinta e sexta-feira) BEL a BFU
2 e 3/4 (segunda e terça-feira) BTO a TUC

Para agilizar o atendimento, todos devem 
comparecer munidos de uma cópia simples dos 
seguintes documentos: holerite do mês de maio 
ou junho dos últimos cinco anos, CPF, RG e 
carteira profissional (frente e verso da pág. da 
foto e do registro da empresa).

Sindicato encaminha 
denúncias da Linha 4  
para o Senado

Nesta segunda-feira, 12/3, o presidente 
do Sindicato, Flávio Godoi, e os diretores de 
Comunicação e Imprensa, Manuel Xavier, 
e de Assuntos Jurídicos, Eduardo Pacheco, 
participaram de uma audiência com o presidente 
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
senador Aloísio Mercadante, para relatar as 
irregularidades existentes na construção e 
concessão da Linha 4 – Amarela.

O senador ficou preocupado com os riscos que 
trabalhadores e cidadãos estão correndo e agendará 
uma reunião com a participação dos demais 
membros da CAE para a próxima semana, quando 
o Sindicato debaterá os problemas e protocolará um 
dossiê com as denúncias.

Contribuição para a colônia
A contribuição de R$ 5 para o término da 

colônia de férias em Caraguá é voluntária. Quem 
não quiser contribuir deve enviar um e-mail para 
grhinforma@metroweb.sp.gov.br, com cópia 
para tesouraria@metroviarios-sp.org.br, até o dia 
20/3. Já os não-sindicalizados que se manifestaram 
interessados em colaborar com a conquista de mais 
este patrimônio da categoria metroviária devem 
enviar mensagem para os mesmos endereços, 
autorizando o desconto.




