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Categoria metroviária realizará seu

De acordo com o 
artigo 77º do estatuto 
do Sindicato, o 

Congresso da categoria deve 
ser “realizado ordinariamente 
no transcorrer dos primeiros 
18 (dezoito) meses após a 
posse do Sistema Diretivo 
ou, extraordinariamente, 
a qualquer tempo quando 
convocado pelo sistema 
Diretivo ou pelos associados, 
obedecido o disposto neste 
Estatuto”. 

Na assembléia de quinta-
feira, 04/09, a categoria vai 
dar início à organização desta 
importante atividade, definindo 
a sua comissão organizadora, 
o calendário que estabelecerá 
prazos para a inscrição 
e eleição de delegados, 
apresentação de teses, entre 
outros.

Já durante o congresso a 
categoria debaterá assuntos 
relacionados às conjunturas 
nacional e internacional; ao 

setor de transporte metro-
ferroviário; organização da 
categoria; às políticas sociais; 
movimento sindical brasileiro; 
e atualização do estatuto desta 
entidade.

Ao final do congresso 
será elaborada uma resolução 
final, que norteará as ações do 
Sindicato nos próximos anos.

A sua participação é 
essencial! 

Compareça à 
assembléia!

9º Congresso
Assembléia marcada para quinta-feira, 04/09, vai definir os critérios de realização 

do próximo congresso dos metroviários de SP, marcado para acontecer de 4 a 7 de 
dezembro de 2008. Esta é a maior instância de caráter deliberativo da categoria, daí  
a importância da participação de todos os companheiros em todas as suas etapas

Assembléia, quinta-feira,  
04/09, 18h30, no Sindicato

Pauta: organização do 9º Congresso dos Metroviários 
de SP e definição de ações para que a empresa 
solucione as pendências da campanha salarial.
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Quinta-feira, 04/09,  
é dia de assembléia
Vamos deliberar ações para pressionar a empresa  
a zerar as pendências da campanha salarial 2008! 

Frente às dificuldades 
impostas pela Cia. 
para a solução das 

pendências da campanha 
salarial deste ano, o Sindicato 
realizará uma assembléia no 
dia 04/09, quinta-feira. O 
objetivo é deliberar formas 
para pressionar a Cia. a 
atender reivindicações, como 
a adequação de jornada de 
trabalho, equiparação salarial, 
implantação do plano de 
carreira, posição oficial com 
relação ao fim das demissões 
de aposentados, entre outras. 

Embora a própria empresa 
tenha criado as pendências 
de mais este processo de 
negociação, deixando para 
atendê-las após a assinatura 
do acordo coletivo, tem 
havido pouco interesse em 
resolvê-las, mesmo depois 
dos prazos vencidos e de 
mais de um mês da data 
de assinatura do acordo e 
praticamente três meses do 
fim da campanha.

Como agravante, 
quando o Sindicato se 
reuniu com representantes 

do Metrô para cobrar o 
desenrolar das pendências, 
não foram reconhecidos os 
prazos estabelecidos em 
documentos assinados pela 
Cia., e não foi demonstrada 
boa vontade para solucionar 
o problema.

Por isso o Sindicato 
vai realizar esta assembléia 
e ressalta a importância 
da participação de todos 
os companheiros para 
conseguirmos garantir o 
atendimento de mais estas 
reivindicações.

No mês de julho o Metrô fez várias movimentações 
em diversas funções. Porém, com a desculpa de que não 
poderia dar reajuste salarial acima de 5%, aplicou os mais 
variados índices de correção, o que acabou criando faixas 
salariais intermediárias. Ou seja, funções que deveriam 
estar recebendo salários pelo topo da faixa, o que é atingido 
por tempo na função ou por treinamento, não tiveram os 
reajustes previstos, estando agora com salários inferiores, 
distorcendo os próprios critérios criados pela empresa, e 
sem previsão de correção total do salário. 

Por isso, na assembléia de 04/09 a participação 
de todos que estejam nesta situação é de extrema 
importância para definirmos formas de luta e exigir a 
correção total dos salários.

Compareçam! Funções iguais, salários idem!

Movimentações salariais incompletas


