
Não percam a promoção de 
Páscoa! Ovos da Bauduco e 
Visconti a preços especiais  

 à venda no Sindicato, Metrô I, 
PAT e PIT até 4/4.

 Os pagamentos poderão ser feitos para 
30/4 e 30/5. Para fazer suas compras, 
não esqueça de trazer o crachá da Cia, 
CPF e o cartão de sua conta bancária. 

Aproveitem! 
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Pelo veto à emenda 3!
A partir do dia 10/4 os trabalhadores de todos os setores do país 

poderão realizar paralisações parciais para pressionar o Congresso 
Nacional a impedir o fim da contratação com carteira assinada

O que chamamos de derrota 
neoliberal no editorial do Plataforma 
nº 506 poderá se tornar a derrota dos 
trabalhadores, caso o Congresso derrube 
o veto do presidente Lula à emenda 3 do 
projeto de criação da Super Receita. 

Isso porque esta tal emenda 3 tira o 
poder de fiscalização da Receita Federal 
e/ou da Previdência Social, entregando 
nas mãos da Justiça do Trabalho as 
decisões sobre toda e qualquer denúncia 
contra irregularidades cometidas por 
empregadores.

Não haverá fiscalização para 
impedir a contratação de funcionários 
como pessoa jurídica (o famoso 
“PJ”), ou seja, sem direito a férias, 
13º salário, fundo de garantia, que 
têm que pagar seus carnês de INSS e 
ainda mantêm vínculo empregatício, 
com pontualidade, assiduidade, etc. A 
única forma que o trabalhador terá para 
reivindicar seus direitos é entrar com 
uma ação na Justiça do Trabalho.  

Seria demagogia afirmar que esta 
forma de contratação não existe, mesmo 
com fiscalização. Agora imagine se 
o patrão não correr o risco de ter que 

dar explicações para fiscais e não ter 
que pagar multas a Receita Federal 
e/ou Previdência! Não existirão mais 
trabalhadores registrados! 

É por isso que as principais centrais 
sindicais do país estão organizadas 
para pressionar o Congresso a impedir 
a derrubada do veto presidencial à 
emenda 3. No dia 27/3, diretores do 
Sindicato estiveram na Câmara dos 
Deputados junto com dirigentes de 
diversas categorias para reivindicar 
a manutenção do veto presidencial, 
e prosseguirão esta mobilização com 
panfletagens em todo o Brasil para 
conscientizar a sociedade.

No dia 4/4, a partir das 13h, haverá 
uma plenária nacional na quadra do 
Sindicato dos Bancários para organizar 
as mobilizações dos trabalhadores, das 
quais os metroviários deverão participar. 
Não vamos permitir que a elite burguesa 
do Brasil acabe com os nossos direitos 
trabalhistas. Mantenha-se informado 
e participe desta luta. Além de seus 
familiares e amigos serem atingidos, 
pode ser que amanhã queiram implantar 
esta barbaridade no Metrô.

Seminário da campanha salarial
Sábado, 14/4, das 9h às 17h, no auditório inferior do Sintaema (Av. Tiradentes, 

1323, Ponte Pequena, próximo a estação Armênia). Faça sua inscrição!

Comissões 
Sindicais da GMT

Todos os companheiros da GMT 
estão convocados para participar 

da reunião no Sindicato, dia 
10/4, terça-feira, às 18h, para 

discutirmos as reivindicações e 
nossa mobilização na campanha 

salarial. A organização dos 
companheiros é essencial para 
mais uma vitória da categoria. 

Participe!

Seminário da campanha salarial
Sábado, 14/4, das 9h às 17h, no Sintaema (Av. Tiradentes, 1323, Ponte Pequena, 

ao lado da estação Armênia). Faça sua inscrição até 11/4, quarta-feira! Participe!
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Hora extra NÃO!

Nome Completo Nome de Guerra

R.G. CIA.

Escala/Turno de Trabalho Área/Depto.

Função Posto de Trabalho

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Transportes Metroviários de São Paulo

Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé – São Paulo – CEP 03309-000
Fone: 6195-3600 – Fax: 6198-3233 – CNPJ: 62.877.196/0001-54

Inscrição para Seminário da Campanha Salarial/2007

O momento crucial da 
mobilização dos companheiros do 
tráfego contra a realização de horas 
extras compulsórias será a partir de 
sábado, 31/3. Ninguém usará seu 
dia de folga para fazer horas extras, 
não haverá mais quebra galho e 
ninguém assumirá atividades antes 
de sua jornada, cumprindo seu 
horário de intervalo e refeições, 
como é de direito. 

Com isso, há o objetivo de 
pressionar a empresa a contratar 
mais funcionários e impedir que os 
metroviários tenham sua saúde e 
vida social prejudicadas. 

Em reunião realizada entre 
o Sindicato, OTs e GOP nesta 

quarta-feira, 28/3, os principais 
pontos levantados foram: falta de 
pessoal, jornada de 36 horas para 
todos, permanência da escala fi xa 
5x2, manutenção de reciclagem 
ao invés de método de avaliação e 
providências urgentes de melhoria 
no sistema de comunicação geral. 
A empresa fi cou de avaliar as 
reivindicações e atender aquilo que 
estiver ao seu alcance.

Enquanto isso, a nossa 
mobilização continua. Ninguém 
deve fazer horas extras, 
principalmente nas estações e 
segurança, pois também sofrem 
com o excesso de carga de trabalho 
e com a falta de pessoal. 

No sábado, 14/4, acontecerá 
o seminário da nossa campanha 
salarial deste ano. Todos os 
diretores, cipistas, delegados 
sindicais e ativistas estão 
convocados para participar 
desta atividade, que defi nirá as 
estratégias de luta neste primeiro 
ano de negociação com o governo 
Serra.

Algumas de nossas 
principais reivindicações são: 

reposição salarial; produtividade; 
equiparação salarial para funções 
iguais; contratação de pessoal; 
aumento do quadro na escala 
4x2x4; fi m da periculosidade por 
apontamento; valorização salarial 
dos almoxarifes e readaptação 
de funcionários com doenças 
ocupacionais.

Vivemos há mais de uma 
década sob as tentativas de 
extinção de direitos e conquistas 

dos metroviários, e tudo indica que 
este quadro deverá se intensifi car. 
Por estes e outros motivos 
devemos ter muita habilidade para 
enfrentar este novo governo, que 
deverá seguir a velha cartilha de 
seus antecessores tucanos. Toda 
esta conjuntura será analisada no 
seminário, daí a importância de 
todos participarem e contribuírem 
com a condução de nossa 
campanha salarial. 

Seminário da campanha salarial 

Preencha a ficha de inscrição e entregue ao diretor de sua área ou envie ao Sindicato até o dia 11/4.

Reunião 
das CIPAs

O Sindicato convoca a sua 

diretoria e todos os cipistas 

titulares eleitos para uma 

reunião no dia 9/4, segunda-

feira, às 18h, para debatermos 

uma contraproposta de 

redimensionamento das 

CIPAS a ser encaminhada 

à Cia e, posteriormente, ser 

aprovada em assembléia.




