
A participação de cada metroviário é muito importante na assembleia de 15/03, 
terça-feira, quando começará o processo de organização e mobilização da 

categoria para a campanha salarial. Além de debater a pauta de reivindicações, a 
assembleia vai discutir a instalação de uma auditoria no Sindicato. Participe!
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Dia 1º de maio é a data-base 
dos metroviários. É neste 
período que a categoria 

deve intensifi car sua organização 
para garantir a ampliação de seus 
direitos e a renovação do Acordo 
Coletivo vigente.

É por isso, também, que o 
Sindicato convoca a assembleia do 
dia 15/03. Todos os metroviários 
devem participar e dar a sua 
contribuição para construir uma 
pauta que atenda as necessidades 
de toda a categoria metroviária! 
Participe!

Venha debater a Pauta de Reivindicações!

Assembleia  terça-feria, 
15/03, 18h30, no Sindicato

A partir de 16/03 acontecerão reuniões setoriais em todas as 
áreas da empresa para informar e mobilizar os metroviários 

para a campanha salarial. Programe-se e participe!

 Dia 16/03, quarta-feira
7h30: BFU+REP (BFU/MRS)
10h: PAT + WJA
23h30: PIT NOT
23h30: PSO (PSO/LUM/IMG/ANR/VMN/

SAU)
23h30: PCR NOT

 Dia 17/03, quinta-feira
8h: PCR DIU
10h45: Metrô I
22h30: LUZ (Fazendinha, TRD, TUC)
23h30: PAT NOT
7h30: EPB

 Dia 18/03, sexta-feira
8h: PSO (PSO/LUM/IMG/ANR/VMN/

SAU)
10h45: Cidade II

 Dia 22/03, terça-feira
7h30: PPQ - local (Fazendinha)
10h: PIT
23h30: EPB NOT

 Dia 23/03, quarta-feira
10h45: CCO
22h30: REP

Setoriais nos locais de trabalho

Pauta de reivindicações da campanha salarial 
e auditoria no Sindicato. Participe!

Campanha salarial
O seminário para complementação da 

pauta de reivindicações vai acontecer 

no dia 26/03, sábado, a partir das 9h, 

no Sindicato. Todos os metroviários 

que puderem e estiverem de folga 

estão convidados para participar. 

Entre em contato com a Secretaria 

Geral, no telefone 2095-3623 e 

confirme a sua presença!



02 BILHETE

Fórum em Defesa do Transporte Público e Estatal: 

Direito trabalhista
 Dr. Magnus: segunda-feira, das 10h30 às 12h30

 Dra. Eliana e Dra. Regiane: segunda-feira, das 17h às 19h; e 
quarta-feira, das 10h às 12h.

 Dra. Natalie: segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 13h; terça e 
quinta-feira, das 13h30 às 17h30.

Direito previdenciário e trabalhista
 Dra. Patrícia: quinta-feira, das 17h às 19h; sexta-feira, das 9h às 11h.

Direito civil e criminal
 Dr. Cyriaco: terça-feira, das 10h às 12h; quarta-feira, das 17h às 19h; 

quinta-feira, das 10h às 12h.

O Sindicato é um dos organizadores do Fórum em Defesa do 
Transporte Público e Estatal, e convida todos para participar 
da reunião do dia 16/03, quarta-feira, com o objetivo de 
elaborar um plano estratégico e criar um calendário de ações 
para mobilizar os trabalhadores e conscientizar a população 
sobre os riscos representados pelos projetos de privatização 
do governo Alckmin.

A reunião acontecerá às 19h, no 
Sindicato dos Ferroviários da 
Zona Sorocabana, localizado na 

rua Reverendo João Euclides Pereira, 
29, Presidente Altino, próximo à estação 
Osasco da CPTM.

Participam do Fórum o Sind. 
Metroviários de São Paulo; Sind. Trab. 
em Empresas Ferroviárias da Zona 
Sorocabana; Sind. Trab. da Construção 
Mobiliária de Itapevi e Região; Sind. 

dos Metalúrgicos de Osasco; Sind. 
Químicos; SIMTRATECOR; SINTUSP; 
SEERCO; SECOR; CMO; Revista 
Retrato do Brasil; Presidência da 
Câmara Municipal de Osasco; Conselho 
Intersindical; Mov. Passe Livre; Mov. 
de Lutas pelo Transporte Público 
de Guarulhos; Oposição Alternativa 
de Santo Amaro; Representantes do 
PSTU, PSOL, do PT e do PMDB; CSP-
Conlutas e CUT Osasco.

Plantões dos advogados do Sindicato

reunião dia 16/03!

Comissão de esportes
O Sindicato convida todos os 
interessados para participar da 
reunião da Comissão de Esportes, que 

acontecerá no dia 
11/03, sexta-feira, 
às 18h. A reunião da 
Comissão de Eventos 
e Lazer será no dia 
18/03, sexta-feira, às 

18h30. Participe!

Micro-ônibus PIT 
noturno

O GRH informou ao Sindicato que 
a partir do dia 09/03, quarta-feira, o 
rodízio do PIT para a estação ITQ será 
reforçado com uma van, das 21h30 às 
23h, com exceção dos dias de chuva, 
pois esta é a van que faz o rodízio 
interno no PIT. Aguardamos o retorno 
das outras 
reivindicações 
sobre esse 
rodízio.

Informe de rendimentos das ações 
trabalhistas 2010
Está disponível no departamento Jurídico 
do Sindicato, para declaração do Imposto 
de Renda, o informe de rendimentos dos 
metroviários que tiveram ações jurídicas 
contempladas e receberam os valores devidos em 2010. Para saber 
mais informações, entre em contato no telefone 2095-3620.


