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Só com mobilização e luta!
PR/2007

Na sexta-feira, 20/7, o Metrô informou ao presidente do Sindicato Flávio 
Godoi, que a reunião sobre o contrato de Participação nos Resultados (PR)  

do ano de 2007, esta confirmada para segunda-feira, 23/7.

O compromisso 
firmado na campanha 
salarial passada é claro ao 
expressar: “A empresa se 
compromete a negociar 
com o Sindicato o novo 
contrato de Participação 
nos Resultados, 
apresentando a proposta 
final até 23/07/2007”.

Este compromisso 
significa que hoje, 23/7, 
segunda-feira, deverá estar 
sendo apresentado o novo 
contrato de Participação 
nos Resultados, entre 
Metrô e Sindicato, com 
estabelecimento das metas, 
valor total do contrato e data 

dos pagamentos das parcelas 
devidas, para ser apresentado 
e avaliado pela categoria.

Nas negociações passadas 
da PR, no contrato ficou 
garantido o pagamento de 
antecipações, que é um 
mecanismo previsto na lei.

Caso a empresa não 
apresente a proposta, temos 
que nos mobilizar, pois não 
respeitar os compromissos 
assumidos em mesa de 
negociação, é uma prática 
que não podemos admitir, 
pois a PR, além de se tratar 
de um direito em função 
dos resultados positivos da 
empresa, é um precedente 

perigoso que colocará 
em xeque as futuras 
negociações com a empresa.

Neste quadro, a partici-
pação dos metroviários 
na assembléia de terça-
feira, 24/7, tem importância 
estratégica fundamental, 
pois se for mantida a postura 
do Metrô em não cumprir 
com seu compromisso, seja 
na negociação da PR, seja 
na demais reivindicações 
acordadas, resta à categoria, 
de forma inequívoca, ir a 
luta e defender seus direitos. 

Todos à assembléia! 
Com unidade garantiremos 

nossa PR.

Assembléia, 24/7, terça-feira, 
às 18h30, no Sindicato. 
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Metrô quer descontar 
as horas e o DSR do 

dia da greve
Fez parte do esforço 

para o fechamento 
do acordo da 

campanha salarial passada,  
a apreciação da proposta 
apresentada pelo governo 
do estado e Metrô. Caso a 
mesma  fosse aprovada, os 
metroviários assumiriam 
o compromisso de se 
empenhar para colocar o 
sistema em funcionamento o 
mais rápido possível.

Como o início da 
operação comercial só 
foi possível após as 13h, 
o Metrô arbitrariamente  
computou no espelho 
de ponto o desconto da 
paralisação e o descanso 
semanal remunerado 
(DSR) de quem não 
trabalhou, atingindo 

principalmente o turno noite 
e todos os metroviários 
administrativos, da 
manutenção e operação, que 
não trabalharam integral ou 
parcialmente no dia 14/6. 

Mais uma vez a empresa 
desconsidera o empenho 
dos metroviários em 
atender a população e 
colocar o sistema em 
funcionamento, em tão 
curto espaço de tempo, 
como aconteceu após 
o encerramento da 
assembléia que deliberou 
pelo fechamento do acordo 
e pelo retorno ao trabalho.

O Sindicato não admite 
esta política de retaliação, 
pois a participação efetiva da 
categoria na paralisação, foi 
em função da intransigência 

da direção do Metrô e do 
governo do Estado, que 
simplesmente ignoraram a 
categoria e apresentaram 
uma proposta provocativa 
para a assembléia do dia 
13/6, véspera da greve.

Mais informações sobre 
este assunto serão dadas 
na assembléia desta terça 
feira, mas o Sindicato 
continuará se empenhando 
para que não seja efetuado 
nenhum desconto e vai 
cobrar o compromisso do 
Secretário de Transportes 
Metropolitano do Estado, 
José Luiz Portella, que 
ficou de analisar nossa 
reivindicação e sequer 
negociou ou deu qualquer 
satisfação ao Sindicato e à 
categoria.

Continua a promoção de inverno no Sindicato, de segunda a 
sexta-feira, no horário comercial. Veja algumas promoções:

Manta casal Parahyba ...................................R$ 45,00
Cobertor casal Nobre, antialérgico ................R$ 89,00
Edredom solteiro dupla face ..........................R$ 59,00
Toalha de banho para bordar ........................R$ 12,00
Travesseiro (50x70) Bom Sono .....................R$ 12,00

O pagamento poderá ser feito em 3 vezes, atra-

vés de boleto bancário, com desconto nos dias 31/7, 
31/8 e 28/9. Não esqueça de trazer o crachá da Cia., 
seu CPF e o cartão da conta na Nossa Caixa Nosso 
Banco.

Para saber mais informações, entre em 
contato com Marcelo (6195-3607/3625).

Promoção de inverno no Sindicato




