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Categoria retoma ações
Contra a demissão de companheiros reintegrados, 

assembléia realizada no dia 06/12 aprovou a utilização de 
um adesivo durante a semana que antecede o Natal e a 

distribuição de uma carta aberta à população 

Diante de mais uma ofensiva do Metrô e 
governo estadual, que demitiram quatro 
companheiros reintegrados por meio de 

liminar, o Sindicato convocou uma assembléia 
para 06/12, com o objetivo de discutir formas de 
luta contra mais esta arbitrariedade.

Do plano de ação aprovado pela assembléia 
faz parte a elaboração de uma carta aberta 
à população que será distribuída na semana 
que antecede o Natal. O Sindicato também 
confeccionará um adesivo contra as demissões, 
que deverá ser usado pelos metroviários no 
mesmo período.

Dando continuidade à ação encabeçada pela 
Fenametro, o Sindicato buscará ações políticas 
junto a parlamentares e autoridades do Estado 
e encaminhará denúncia à OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) repudiando o assédio 
coletivo praticado pelo Metrô, que também 
desrespeita o legítimo direito de organização e 
greve dos trabalhadores.

A assembléia também deliberou pelo 
pagamento de uma ajuda extraordinária aos 

demitidos ainda em dezembro, cujo valor será 
originado das contribuições já recebidas da 
categoria e de outras entidades.

A retomada de ações com o objetivo da 
reintegração de todos os demitidos também foi 
aprovada como uma das principais bandeiras de 
luta da categoria no início de 2008.
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Roubo a Planetek, 
responsabilidade da Planetek
Na madrugada de sexta-feira, 07/12, 

aconteceu mais um roubo em um dos 
guichês da empresa terceirizada que faz 

a recarga do Bilhete Único nas estações do Metrô 
– a Planetek. Depois disso, a imprensa e usuários 
começaram a questionar a responsabilidade do 
corpo de segurança do Metrô no episódio. 

Ocorre que os agentes de segurança (ASs) 
são funcionários contratados pela Cia e governo 
do Estado, por meio de concurso público, e 
têm como atribuição zelar pela segurança da 
população e do patrimônio público, e não de 
empresas privadas.

Ainda que os guichês da Planetek estejam 
instalados nas dependências do Metrô, não é 
atribuição do AS lhes dar proteção patrimonial, 
com o objetivo de inibir a ação dos marginais.

Por outro lado, o Metrô deve cobrar da 

empresa procedimentos que garantam o devido 
recolhimento de numerários durante o expediente 
da Planetek, para evitar que altos valores fiquem 
nas cabines durante a madrugada, incentivando a 
cobiça dos marginais.

Contra o comprometimento da qualidade dos 
serviços públicos à população e a exposição de 
ASs a risco de morte, o Sindicato tomará medidas 
junto aos órgãos fiscalizadores.

Igualmente, orienta que os ASs não se 
exponham a situações de risco para proteger 
a Planetek, e cumpram o que faz parte dos 
procedimentos do Metrô. Caso os ASs continuem 
sendo pressionados ou responsabilizados por este 
tipo de roubo, o Sindicato deverá ser informado 
para que possa tomar as medidas cabíveis para 
impedir o desvio de função e a malversação do 
dinheiro público.

Não perca a promoção de panetones!

A tradicional promoção de panetones promovida 
pelo Sindicato já está rolando. Estão sendo vendidos 
produtos da Bauduco, Visconti e Tommy, a preços 
especiais. Compras acima de R$ 30 poderão ser feitas 
através do boleto bancário em uma parcela, e acima 
de R$ 60 em duas parcelas.

Veja os dias e locais de venda nas áreas:

Sindicato – 10/12 a 22/12, no térreo.

Metrô I – 12/12 a 14/12, hall de 
entrada.

PCR – 17/12 e 18/12, Bloco F.

PAT – 19/12 a 21/12, Bloco S.

* Em todas as áreas, o horário de 
atendimento é das 9h às 17h.

Não perca estas ofertas!

Bauduco: 500g - R$ 9,30 / 1kg – R$ 16,90

Visconti: 500g - R$ R$ 7,40 / 908g – R$ 
12,90

Tommy: 400g - R$ R$ 4,80 (c/ frutas ou 
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