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O secretário de Transportes 
Metropolitanos, Jurandir 
Fernandes, foi convocado para 

a Audiência mas não compareceu. 
O governo estadual continua com 
sua postura intransigente e nega-se a 
discutir com o Sindicato a readmissão 
dos trabalhadores. 

Compareceram à Audiência os 
presidentes do Sindicato (Altino) e da 
Fenametro (Paulo Pasin), os deputados 
estaduais Carlos Giannazi (PSOL), 

Adriano Diogo (PT) e o deputado 
federal Renato Simões (PT-SP). 

Também estavam presentes 
representantes das centrais CSP-
Conlutas e CTB, da Unidos 
Prá Lutar, do MTST, de vários 
sindicatos e partidos políticos. Os 
companheiros Diogo (Sindicato dos 
Metroviários de Pernambuco) e Jaci 
(Metroviários de Belo Horizonte/
MG) também se solidarizam à luta 
pela readmissão. 

Caminhada e Audiência 
exigem a readmissão!
Na tarde do dia 12/8 (terça-

feira), os metroviários 
realizaram uma caminhada 
do Masp até à Assembleia 
Legislativa, onde ocorreu 

uma Audiência Pública. 
Iniciada às 19h, a Audiência, 
além de exigir a readmissão 

dos metroviários, colocou-
se em favor das liberdades 

democráticas

Vista a camiseta 
da readmissão!

Para arrecadar fundos para a Campanha pela 
Readmissão, o Sindicato e a Fenametro estão 
vendendo camisetas, no valor de R$ 10,00. Elas 
podem ser adquiridas com os diretores ou na 

Secretaria de Esportes do Sindicato. Colabore!
Estão sendo distribuídos para a categoria botons da campanha pela 
readmissão. Utilize o boton. Vamos dar uma força para a campanha!

Participe da ação solidária 
e ganhe um notebook

A rapaziada do PAT doou um notebook de 
última geração para ser sorteado para a 

Campanha dos Demitidos. Para participar 
faça uma doação no valor de R$ 10 e 

acompanhe o sorteio no dia 29/10, pela 
Loteria Federal. Os talões estarão com os 
diretores a partir do dia 22/8. Participe!
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Atenção, Assistentes 
Administrativos!

No dia 28/8 (quinta-feira) 
haverá reunião, às 18h, no 

Sindicato, que discutirá 
os critérios de redução do 
tempo de progressão da 

função. Participe!



02 BILHETE

Garantiremos que as urnas passem em 
todas as áreas e cubram todas as escalas 
ao menos uma vez.

É fundamental que a categoria se esforce 

para votar nesta eleição para que ela seja a mais 
representativa possível.

A apuração será realizada no dia 27/8 (quarta-
feira), às 10h, no Sindicato.

Eleição dos DELEGADOS para o

Do dia 19/8 até 

26/8/14 será 

realizado o 

processo para 

eleger os Delegados 

do 5º Congresso  

da FENAMETRO 

Veja o roteiro das urnas:

Congresso da FENAMETRO

a Operação (Estação, Segurança e 
Tráfego) votará nos dias 21, 25 e  
26/8, e as bases de CES, PDS e 
CAS votarão nos dias 20 e 26/8 
na troca de turno;

a CCO Prédio Sala Negra e CCS 
votarão nos dias 21 e 26/8,

a Manutenção Linhas votará nos 
dias 20, 22 e 26/8 uma vez em 
cada turno e base;

a PTI que concorre junto com 
Manutenção Linhas 1 e 2, e 

EPB que concorre junto com a 
Manutenção Linhas L3 votarão 
em seus respectivos turnos e 
bases no dia 20/8;

a Pátio Jabaquara – PAT votará no 
dia 19/8 das 8h às 17h;

a Pátio Itaquera – PIT votará no dia 
19/8 das 8h às 17h;

a Manutenção Linha 5 – PCR e VBE 
votarão no dia 19/8;

a PAT e PIT Noturno votarão em suas 
respectivas bases no dia 26/8


