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30 de agosto

Dia Nacional de Luta
Vários sindicatos e a maioria das Centrais Sindicais
estão convocando um dia de mobilização em
todo o País, em 30 de agosto. Nós, metroviários,
participaremos desse grande dia de luta e das
manifestações que ocorrerão. Participe!

A

Pauta das Centrais

dicações
Veja as principais reivin
o
dos trabalhadores para
30 de agosto:
ciário
 Fim do Fator Previden
m redução
 Redução da jornada, se
do salário
igual
 Trabalho igual, salário
30, que
 Fim do Projeto de Lei 43
amplia a terceirização
aposentados
 Reajuste digno para os
saúde,
 Mais investimentos em
educação e segurança
qualidade
 Transporte público de
 Reforma Agrária
leo
 Fim dos leilões do petró
dades entre
 Igualdade de oportuni
homens e mulheres

pauta uniﬁcada do movimento
sindical nacional (veja ao lado) agora
se soma, aqui em São Paulo, à luta contra
o Propinoduto Tucano. Na imprensa, já se
fala em um bilhão de reais roubados. Na
capa da revista IstoÉ aparecem as fotos
dos ex-dirigentes e atuais dirigentes do
Metrô, CPTM e Secretaria de Transportes
envolvidos no escândalo (veja no verso).
Queremos a prisão dos corruptos
e corruptores, a devolução do dinheiro

Quem vai parar
no dia 30
Várias categorias estão
realizando assembleias para discutir
suas participações no Dia Nacional
de Luta. Algumas delas já decidiram
que vão parar no 30 de agosto. Os
professores de São Paulo, tanto os
estaduais quanto os municipais, vão
paralisar suas atividades. Também
já estão confirmadas as greves dos
bancários e metalúrgicos de São
Paulo.
Em todo o País, os
trabalhadores estão se preparando
para ir às ruas e lutar por suas
reivindicações.

roubado e que o governo de São Paulo,
assim com o governo federal, não paguem
nada às multinacionais denunciadas
no cartel de corrupção (Siemens, CAF,
Alstom, Bombardier, Mitsui) até que
sejam averiguadas todas as denúncias.
Só os trabalhadores e o povo na rua
podem evitar que tudo acabe em pizza
e fazer com que sejam punidos todos os
responsáveis e o dinheiro seja devolvido.
Vamos à luta!

Diga Não ao
PL 4.330
O Projeto de Lei nº 4.330 está na
Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (CCJ) da Câmara
dos Deputados. O PL foi enviado
pela presidente Dilma para votação.
Ele está agendado para ser votado
no início de setembro.
Se esse PL for aprovado, as
empresas poderão contratar
serviços terceirizados para qualquer
atividade. Ele não estabelece limites
ao tipo de serviço que pode ser
terceirizado. No caso do Metrô, por
exemplo, qualquer atividade poderá
ser terceirizada.

A categoria decidiu participar do dia 30 de agosto. A assembleia do
dia 29 vai deﬁnir a forma de participação. Compareça!

IstoÉ divulga os envolvidos
no Propinoduto Tucano
A edição nº 2.283 (21 de agosto) da revista IstoÉ traz os nomes e fotos dos
envolvidos no escândalo do Propinoduto Tucano. Confira:

José Serra
ex-governador

Geraldo Alckmin –
atual governador

Sérgio Avelleda

ex-presidente do Metrô

Mário Covas
governador entre
1995 e 2001

Décio Tambelli

José Jorge Fagali

ex-diretor da Metro e
dirigente da secretaria de
Transportes Metropolitanos

presidente do Metrô na
gestão Serra

Jurandir Fernandes

José Luiz Portella

atual secretário de
Transportes Metropolitanos

secretário de Transportes
de José Serra

José Luiz Lavorente

Ademir Venâncio
ex-diretor da CPTM

diretor de operação e
manutenção da CPTM

Construção Civil no Metrô

Metrô enviou proposta para nova tabela do CCV
Assembleia no dia 27/8

V

eja abaixo a tabela enviada pela empresa para o
CCV. O Metrô se comprometeu em pagar no dia 30 de
agosto. A assembleia do dia 27/8 vai avaliar a proposta e
os encaminhamentos

(terça-feira), 18h30, no Sindicato

Faixas Salariais
Oficial Manutenção Instalações I
Plano Vigente
Nova Faixa

A
1.495,25
1.606,69

B
1.570,01
1.687,03

C
1.648,51
1.771,39

D
1.730,94
1.859,95

E
1.817,49
1.952,94

F
2.050,60

U
1.842,98
2.312,76

Oficial Manutenção Instalações II
Plano Vigente
Nova Faixa

A
1.997,76
2.446,78

B
2.097,64
2.569,12

C
2.202,53
2.697,57

D
2.312,65
2.832,45

E
2.428,29
2.974,08

F
2.549,70
3.122,78

G
2.677,19
-

U
2.782,55
3.170,73

Eleição no Sindicato:
9 a 13 de setembro

Participe das eleições. Leia os materiais das chapas, acompanhe os
debates. Não fique à margem do processo eleitoral do nosso Sindicato.

