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Definidas as regras para o

Aassembléia rejeitou 
o Plano de Carreira 
proposto pela empresa, 

pois, entre outras coisas, ele 
distorce funções, salários e 
dificulta a ascensão profissional. 
Por esse motivo, o Sindicato 
entrou na Justiça com ação 
cautelar de exibição de 
documento, com o objetivo de 
garantir os interesses da categoria 
e também encaminhará à empresa 
propostas complementares a um 
plano que realmente atenda as 
necessidades dos metroviários.

Sobre o não cumprimento 

da jornada de trabalho 
estabelecida em acordo coletivo, 
a assembléia deliberou pela 
realização de atos públicos nas 
estações, com distribuição de 
carta aberta à população, como 
forma de protestar contra esta 
arbitrariedade.

Por isso, depois de diversas 
tentativas de negociação com 
a empresa, o Sindicato vai 
intensificar suas ações para que o 
acordo coletivo seja respeitado, 
inclusive com denúncia de 
não cumprimento aos órgãos 
competentes.

Congresso, CIPAs e plano de lutas
Organização do 9º Congresso dos Metroviários, pendências da campanha salarial e  

novas eleições da CIPA foram os temas tratados na assembléia realizada ontem, 04/09

Uniforme sim,  
mas sem boné!

Após várias discussões 
com a Cia. demonstrando a 
indignação dos funcionários 

da GOP, o Metrô concordou em 
suprimir o boné do novo uniforme. 
Portanto, nesta quinta-feira, 04/09, 
a empresa informou que tal peça 
não será mais adotada quando da 
implantação do novo uniforme.

Organização do Congresso
O 9º Congresso dos Metroviários acontecerá do dia 04 a 06/12, 
em local a ser definido, quando serão abordados temas como 
conjunturas nacional e internacional, organização da categoria, 

centrais sindicais, alteração e atualização do estatuto. Será eleito 1 delegado por cada 
75 metroviários sindicalizados para participar desta atividade. 

Assembléia realizada ontem, 04/09, aprovou a comissão de organização do 
congresso e o seguinte calendário de atividades:

l 15/09 a 01/10: inscrição de delegados
l 01/10: reunião da diretoria ampliada para aprovação do texto-base
l 07/10: publicação do texto-base
l 07 a 20/10: entrega das emendas ao texto-base
l 23/10: publicação das emendas ao texto-base
l 27 a 31/10: eleição dos delegados
l 04/11: publicação dos delegados eleitos

Uniforme sim, 

Eleições e 
regulamentação 

das CIPAs
Assembléia aprovou a 
proposta de acordo de 
regulamentação e eleição 

das CIPAs, garantindo mandatos de 2 
anos, com um total de 141 cipistas, 
sendo que o processo eleitoral terá 
início em 13/10, com eleições previstas 
para novembro. Será garantida também 
a volta da Intercipas e um espaço ade-
quado para o efetivo funcionamento das 
CIPAs constituídas. O acordo foi firmado 
após intensas negociações, tendo em 
vista que o mandato das CIPAs vigentes 
já perdura por mais de 4 anos.
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Dando procedência a ação movida pelo 
Sindicato, no dia 28/08/08, a juíza do 
Trabalho Maria Tereza Cava Rodrigues 
revogou a suspensão de 29 dias aplica-
da ao atual vice-presidente do Sindicato 
Pedro Augustinelli (Boca), por ter 

participado da paralisação de 2 horas contra a emenda 3, 
em 23/04/07.

Em sua sentença, a juíza condenou a empresa a pagar 
os dias e o DSR (Descanso Semanal Remunerado) do 
período em que Boquinha ficou suspenso; bem como os 

honorários advocatícios.
No dia 13/08/08, a Justiça também determinou a rein-

tegração imediata do companheiro Paulo Pasin, do CCO, 
que participou da mesma manifestação em abril de 2007.

Tais decisões tornam claro o caráter de retaliação da 
atitude tomada pela Cia. e governo Serra contra metro-
viários que estavam mobilizados na defesa dos direitos 
de todos os trabalhadores, da mesma forma que tornam-
se referência positiva para que os outros companheiros 
punidos tenham os seus direitos reconhecidos, punições 
revogadas e que sejam reintegrados.

Justiça revoga punição do diretor Boca
Vale a pena lutar!

Na última sexta-feira, 29/08, 
o Sindicato divulgou uma 

nota à imprensa sobre o pos-
sível favorecimento de uma 
construtora na licitação para 
ampliação da Linha 2 – Verde, 
conforme denúncia feita pelo 
jornal Folha de S. Paulo.

Para este Sindicato, a 
existência deste suposto 
escândalo, que envolve di-
nheiro público e a qualidade 
do mais eficiente sistema de 
transporte da cidade é de 
extrema gravidade, princi-
palmente quando se trata de 
uma empresa que faz parte do 
Consórcio Via Amarela, e que 
está diretamente envolvida 
com o desastre que causou a 
morte de 7 pessoas em janeiro 
de 2007.

Como agravante, o Metrô 
tem o antecedente de suspeita 
de envolvimento em esque-
mas de pagamento de propina, 
superfaturamento e de privi-
legiar a Alstom na compra de 
trens, sem licitação. 

Para o Sindicato, é inad-
missível que haja a simples 
suspeita de que o dinheiro 
destinado à melhorias para 
a população possa ser em-
pregado no favorecimento de 
empresas privadas.

Por isso, esta entidade 
dará continuidade à sua histó-
ria de mobilizações em busca 
da garantia da prestação de um 
serviço de transporte seguro, 
cobrando explicações da Cia. 
e a correção das supostas 
irregularidades. 

Sindicato protesta: contra 
possíveis irregularidades na 
ampliação da Linha 2 - Verde

Confira as datas 
e horários dos 
primeiros jogos e 
compareça! Traga 
seus amigos e 
familiares!

Vai começar o 
 XX Campeonato  

de Futsal

Além de 
prestigiar o 
campeonato 
de futsal, os 
metroviários 
estão 
convidados para participar de mais 
um campeonato de truco da história 
do Sindicato, neste sábado, 06/09, 
das 10h às 19h, na sede do Sindicato. 
Participe!

Data Hora Chave Times

06/09 9h B Mosteiro x Renegados

10h A Ilha x Enjecel

11h C Carniceiros x Katado

10/09 19h D Ouro Preto x PIT

20h A M.R.S x Nostravamos

VI Campeonato 
Metroviário de Truco

Cesta básica
O Metrô informou que distribuirá a cesta básica referente ao mês de 

agosto no período de 8 a 22 de setembro. Tendo em vista que o não pagamento 
da cesta em alimentos é um descumprimento do acordo coletivo vigente, 
após reunião com o Sindicato, a empresa efetuou o processo de contratação 
do novo fornecedor e a cesta será entregue aos metroviários.


