Acesse: www.metroviarios.org.br

Twitter: http://twitter.com/Metroviarios_SP

9/8/2013

Nº 467

Pres.: Altino de Melo Prazeres Júnior. Dir. Resp.: Ciro Moraes dos Santos. Redação e Revisão: Rogério Malaquias. Editoração: Maria Fígaro. Impressão: Herculano Falcão.
Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé – CEP 03309-000 – São Paulo – SP. F: 2095-3600. Fax: 2098-3233. Sub-sede - Linha 5: Rua Cerqueira Cesar, 480 - Santo Amaro - SP - CEP 04750-080
Atendimento da sub-sede: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h (fecha das 12h às 13h). Fone: 7467-3841. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br

Assembleia aprova
participação no Ato de 14/8
O Ato está marcado para a luta contra a corrupção
e por um transporte público, estatal e de qualidade.
A concentração será no Vale do Anhangabaú, a
partir das 15h. Depois seguirá até à Secretaria
dos Transportes Metropolitanos. As áreas fixas se
encontrarão na Secretaria, às 17h30. Participe!

A

s negociatas dos governos
do PSDB com grandes
multinacionais estão sendo
veiculadas por uma parte
da imprensa. A corrupção
de Alckmin afeta a vida dos
trabalhadores em transporte e
os usuários. Com o dinheiro
desviado dos cofres públicos
seria possível a ampliação
das redes metroviária e
ferroviária, passagens mais
baratas e aumento do número

de funcionários, realização da
equiparação salarial e uma PR
maior.
O ato público está sendo
organizado por várias entidades
representativas da sociedade.
Entregaremos uma pauta de
reivindicações, que tem como
eixo o transporte público,
estatal e de qualidade e contra a
corrupção (veja a pauta no site
do Sindicato), na Secretaria dos
Transportes Metropolitanos.

30/8: Dia Nacional de Paralisação
No sentido de unificar as lutas dos trabalhadores,
que protagonizaram o dia 11/7, e da juventude, que
protagonizou as mobilizações de junho, somandose ao Ato do dia 14 está sendo convocado o Dia
Nacional de Paralisações e Unificação das Lutas.
Para lutar pela pauta dos trabalhadores e por um
transporte público, estatal e de qualidade, os metroviários
estarão juntos nessa luta.
As principais reivindicações são a melhoria no

ATO
PÚBLICO!

transporte público (contra a corrupção, contratação de
mais funcionários, estatização e fim das terceirizações),
salário igual para trabalho igual e fim do Fator
Previdenciário, que ataca nossa aposentadoria (veja a
íntegra das reivindicações no site do Sindicato).
Estamos fazendo setoriais e discussões na base
da categoria sobre greve no dia 30. Chamaremos uma
assembleia da categoria no dia 21 de agosto para deliberar
sobre nossa participação

Chega de SUFOCO e CORRUPÇÃO!
14 de agosto, às 15h, no Vale do Anhangabaú
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Manutenção exige
fim da enrolação

BILHETE

Metrô tenta enrolar em relação a temas já acordados
na Campanha Salarial. Veja:
TSM e Pintores e Serralheiros:
Metrô falou que ainda está no prazo
e não abriu discussão sobre os
temas. O Sindicato cobrou a abertura imediata das negociações e
chamará mobilização na categoria
para que a empresa não enrole na
última hora.
Discutiremos nas setoriais um pla-

no de lutas para as questões dos
Técnicos, Pintores e Serralheiros
e o aprovaremos na assembleia
do dia 21.

os novos pisos. Reiteramos à
empresa que, conforme acordado
em audiência de conciliação no
TRT, os trabalhadores que estão
no teto salarial permanecem no
teto de seus respectivos cargos.
O pagamento, já com o redimensionamento, será feito no final do
mês de agosto.

Oficiais de Manutenção de
Instalação I e II: Sindicato está
solicitando o redimensionamento
das tabelas dos Oficiais I e II com

Equiparação Salarial

Empresa responderá
até o final do mês

No dia 22 de julho,
o Sindicato entregou
ao Metrô a lista dos
metroviários que
solicitam a Equiparação
Salarial. A princípio, o
prazo para a empresa
responder sobre a lista
era até 5 de agosto.
Mas como o Sindicato
entregou uma lista extra,

o Metrô solicitou um
novo prazo.
O Sindicato
está convocando
uma reunião para
tratar do tema no
dia 19/8, segundafeira, às 10h30 e
18h, para decidir
em conjunto o que
fazer.

Convênio farmácia
será retomado
Na reunião realizada no dia 7
de agosto, a empresa afirmou que
a Golden Farma foi a vencedora da
licitação para o convênio farmácia. O
Metrô aguarda agora a realização dos
trâmites legais para que o convênio seja
retomado. A empresa afirma que fará
a distribuição dos cartões do convênio
a partir de 30 de agosto.

Intrajornada

Chega de retaliações!
Exigir o fim das retaliações
aos trabalhadores que ganharam
o processo de intrajornada
contra a empresa. Essa foi a
mensagem que o Sindicato
deu ao Metrô na última reunião
sobre a intrajornada, em 8 de
agosto. Também foi exigido do
Metrô que responda sobre essas
retaliações até o dia 19 de agosto

O

Sindicato não incentivou
as ações trabalhistas,
mas não permitirá que
metroviários sejam
prejudicados por entrarem
com esses processos.

O prazo foi estipulado pelo
TRT (Tribunal Regional do
Trabalho). Uma juíza do
TRT já agendou para março
de 2014 uma audiência para
tratar do tema.

Desde o dia 1º de agosto
está contando o prazo de
90 dias para que Metrô e
Sindicato cheguem a um
acordo sobre a intrajornada.

Durante o prazo
estabelecido pelo TRT, o
Metrô não poderá mudar
as regras estabelecidas pelo
Acordo Coletivo.

