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Periculosidade

ASM, OTM1 e GSI: pagamento já!
Periculosidade por exposição a roubos ou outras espécies de violência
física já está sendo paga na CPTM. Metrô também tem de pagar

O

Sindicato, por meio do ofício protocolado no dia 12 de dezembro, cobrou do Metrô o cumprimento da Lei
12.740/2012, publicada no Diário Oficial de 10
de Dezembro de 2012, sobre o pagamento de
Adicional de Periculosidade de 30% aos ASM,
OTM1 e funcionários da GSI.
Até o momento, a empresa não respondeu ao ofício nem aceitou agendar reunião
para tratar desta e demais pendências da categoria.
Para coletivamente agirmos no sentido de exigir da empresa o cumprimento da
lei, convocamos todos os ASM, OTM1 e funcionários da GSI para decidirmos, em reunião
no Sindicato no próximo dia 23, como garantiremos o pagamento correto do Adicional de
Periculosidade, que é nosso direito.

23 de Janeiro,
às 10h30 e 15h30
Reuniões com os ASM, OTM1 e
funcionários da GSI no Sindicato

Participe!

Metroviários da L4 e terceirizados
também devem receber
O Sindicato também está lutando para que os
seguranças da Linha 4-Amarela e das terceirizadas
recebam o Adicional de Periculosidade. A lei é clara: são
consideradas atividades perigosas aquelas que implicam
risco acentuado em virtude de exposição a “roubos
ou outras espécies de violência física nas atividades
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial”.
Foram enviadas cartas para a L4 e empresas de
segurança terceirizadas do Metrô para regularizar a
situação.

Veja o Calendário das Setoriais de janeiro
Participe das setoriais nas áreas para trocarmos informações, discutirmos a eleição de delegados sindicais e começar a nos
preparar para a Campanha Salarial 2013.
Dia 14/01 (Segunda)

Dia 15/01 (Terça)

Dia 16/01 (Quarta)

Dia 17/01 (Quinta)

23h - LUZ

10h - PIT
23h30 - PIT

10h - PTI
14h - VTD
23h - REP

8h - EPB
23h30 - EPB

Dia 21/01 (Segunda)

Dia 22/01 (Terça)

Dia 23/01 (Quarta)

Dia 24/01 (Quinta)

14h - PSO
23h15 - PCR

8h - BFU+REP
14h - TRD

8h - PCR

8h - PSO
23h30 PSO

8h - Fazendinha

10h - PAT
23h30 - PAT

BILHETE
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Fenametro realizará Plenária para
preparar Campanha Unificada 2013
D

urante o ano de 2012 a Fenametro (Federação
Nacional dos Metroviários) buscou unificar as
lutas dos metroviários e ferroviários do País,
inclusive nas campanhas salariais. Os trabalhadores
usaram o mesmo adesivo e cartazes, com o slogan Chega
de Sufoco!, e alguns eixos de campanha comuns.
No começo do ano passado, os metroviários do
Distrito Federal realizaram uma greve de mais de 30 dias,
sofrendo perseguição do governador Agnelo Queiroz
(PT) que acusou os trabalhadores de sabotagem. Com a
determinação da categoria e a solidariedade de todo o setor
metroferroviário, os metroviários do DF desmascararam as
falsas acusações.
Os trabalhadores da CBTU realizaram uma greve
unificada de 37 dias em cinco Estados, iniciada em 14 de
maio. No dia 21 de maio, os metroviários gaúchos também
pararam. E no dia 23 do mesmo mês a nossa categoria
realizou uma greve em conjunto com o Sindicato da Zona
Leste da CPTM.
.

A Fenametro também esteve presente nas
mobilizações dos companheiros do Rio de Janeiro, Piauí
e Ceará.
Para fortalecer e ampliar a unidade metroferroviária,
a Fenametro vai realizar uma Plenária nos dias 1º, 2 e 3 de
março, em São Paulo. A eleição dos delegados à Plenária
será realizada no dia 5 de fevereiro, durante a assembleia
prevista da categoria. Na pauta da Plenária também
estão a luta contra a privatização e a retirada de direitos
trabalhistas.

4º Encontro Nacional da Mulher Metroviária:
eleição das delegadas
A assembleia do dia 5 de fevereiro vai
eleger também as mulheres metroviárias de
São Paulo, que participarão do 4º Encontro
Nacional da Mulher Metroviária, que será realizado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Chegou a hora de eleger os Delegados Sindicais

C

onforme prevê o estatuto do Sindicato, os
delegados sindicais fazem parte da estrutura
orgânica e representativa da entidade. O
estatuto também prevê a eleição de um delegado a
cada 100 trabalhadores na base, com mandato de dois
anos, garantindo pelo menos um delegado nos postos
do Tráfego, Segurança, Estação e Manutenção Linhas,
sendo que 20% dos delegados deverão ser mulheres.
Os delegados compõem o Conselho Consultivo
da nossa entidade e devem se reunir periodicamente
com a diretoria do Sindicato e mensalmente nas áreas,
formando assim as CSB’s (Comissões Sindicais de Base).
O delegado sindical é importante para a

organização da categoria no local de trabalho e há muito
tempo deixou de existir. Retomar a figura do delegado
sindical exigirá um grande esforço de todos nós para
melhorar e fortalecer a nossa luta.
A assembléia prevista para o dia 5 de fevereiro
aprovará o mapa eleitoral e elegerá os membros da
Comissão que organizará as eleições. Participe!

Colônia: sorteio para Carnaval será pela Internet
Pela primeira vez o sorteio das unidades da Colônia de
Férias para o Carnaval será realizado pelo site do Sindicato, com
prazo pré-determinado e sorteio on-line, inclusive com chat, após
o término das inscrições. Serão sorteadas 30 unidades e será
formada também uma lista de espera.
Você poderá fazer a inscrição até 25 de janeiro, às 18h.
O sorteio será realizado no dia 25, às 18h30.
É só acessar o site: http://esporte.metroviarios.org.br/ .
Inscreva-se.

Proposta de calendário:
Divulgação: 12 de janeiro a 1º de março
Inscrições: 6 de fevereiro a 1º de março
Período eleitoral: 4 de março à 30 de abril

