
16/04/2010      Nº 385 PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS METROVIÁRIOS SP  –  FILIADO À

BILHETE
do Sindicato

Pres.: Wagner Gomes. Dir. Resp.: Benedio Barbosa. Redação e revisão: Marcela F. Oliveira. Editoração: Maria Fígaro. Impressão: Herculano Falcão. 
R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé – CEP 03309-000 – São Paulo – SP. F: 2095-3600, Fax: 2098-3233. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br.

A organização e 
mobilização da 
categoria são fatores-

chave para a negociação de 
qualquer reivindicação com a 
empresa e governo do Estado, 
ainda mais quando se trata 
da campanha salarial e de 
uma reivindicação tão antiga, 
como o plano de carreira!

Nossa pauta já foi 
entregue ao Metrô, no último 
dia 13/04, e agora é preciso 
demonstrar a unidade dos 
metroviários e a capacidade 
de luta para o alcance de 
objetivos. O uso do colete 
e a participação de todos da 
manutenção e administração 

nas setoriais das respectivas 
áreas serão belas prova disso.

A utilização do 
colete, em especial, 
será determinante nesta 
campanha, pois, de forma 
organizada e habilidosa, a 
população será informada 
de que os metroviários 
estão em campanha salarial 
e pelo plano de carreira, 
e a empresa e governo 
estadual perceberão que as 
reivindicações são legítimas 
e que há disposição para 
conquistá-las!

Participe! Use o seu 
colete e mobilize-se nas 
setoriais!

Conforme deliberação da assembleia de 30/03, esta terça-feira, 20/04, é o 
Dia de Luta pela Implantação do Plano de Carreira, e você tem um papel 

fundamental nesta ação! Use o colete que será entregue pelos diretores do Sindicato 
e, você que é da manutenção ou da administração, participe das setoriais em suas 
áreas. Cada um de nós é responsável pelo sucesso das nossas campanhas!

A pauta de reivindicações foi protocolada na empresa dia 13/04, 
e está disponível no site do Sindicato: www.metroviarios.org.br

Acesse: www.metroviarios.org.br

Terça-feira, dia 20, é
Campanha Salarial 2010

Dia de luta!

 Reajuste salarial de 5,81%*; 
 Aumento real de 4,25%*; 
 Reajuste de 6,18%* para o Vale 

Alimentação e Vale Refeição.
*Conforme índice do ICV/Dieese.

 PIT e PAT: 14h
 PCR: 8h
 Administração: 12h30

Horários das setoriais

Principais reivindicações
 da campanha salarial:

coletes que serão utilizados na campanha
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O 7º Encontro da Mulher Metroviária será 
um dos momentos mais importantes para 
as companheiras avaliarem a situação das 

mulheres na categoria, na empresa, em suas famílias e 
na sociedade como um todo.

Ali, elas também poderão propor ações visando 
o alcance de mais avanços no que diz respeito aos 
direitos da mulher, gênero, raça, orientação sexual e 

viver sem violência.
Outro importante assunto que será debatido 

durante o encontro são as eleições que acontecerão 
em outubro, pois, dependendo do seu resultado, as 
mulheres poderão ter mais progressos ou sofrerão 
com um retrocesso determinante para a luta por 
igualdade de oportunidades.

Participe!

Metroviárias debatem sobre trabalho, família, 
política, sexualidade e vida sem violência

7º Encontro da  Mulher Metroviária

Todas as mulheres da categoria estão convidadas 
para participar do 7º Encontro da Mulher 

Metroviária, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 
de maio, em Atibaia. O prazo máximo para fazer 

as inscrições é terça-feira, 20/04. As interessadas 
em participar devem entrar em contato com a 

secretaria geral (2095-3608) ou com a presidência 
(2095-3636). As vagas são limitadas.

2º Passeio dos Motociclistas 
Metroviários e Amigos

2º Passeio Motociclístico de Metroviários e Amigos - 
Sábado, 08/05, com saída do Sindicato às 8h30.

Inscrição: R$ 5, com direito a churrasco e lazer, exceto bebidas.
R$ 15, com direito a pernoite, exceto bebidas.
O pagamento da inscrição deverá ser feito no momento da saída para Nazaré.

Acontecerá no dia 08/05, sába-
do, o 2º Passeio Motociclístico 
de Metroviários e Amigos, tendo 
como destino a colônia de férias do 
Sintaema, em Nazaré Paulista.

A festa vai rolar com chur-
rasco, muita música e diversão, 
em um espaço que tem represa, 
piscinas, quadras, salão de jogos e 
campo de futebol.

O local da concentração é o 
Sindicato, e a saída está marcada 

para às 8h30.
 Além dos motociclistas, serão 

bem-vindos todos os amigos que 
quiserem ir de caro, com a família.

O Sindicato reservou duas 
casas para acomodação coletiva, 
mas há limitação de vagas para o 
pernoite. Por isso, confi rme sua 
participação na secretaria de Espor-
tes (20953607), impreterivelmen-
te até o dia 06/05, para organizar-
mos a festa.




