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Metrô descumpre acordo

O Metrô assinou um acordo 
no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT), 

no dia da paralisação (23 de 
maio), comprometendo-se a 
não descontar as horas paradas 
da nossa greve. Mas agora a 
empresa ameaça descontar as 
horas em que foram realizadas 
as setoriais da Manutenção 

Linha na Sé e o DSR (descanso 
semanal remunerado). 

A empresa pretende com 
isso  retaliar os trabalhadores, 
que saíram de uma greve 
vitoriosa. Mas a categoria não 
vai aceitar esse ataque. Por 
isso, convocamos todos os 
metroviários a comparecer à 
assembleia que será realizada 

no Sindicato, no dia 21 de junho 
(quinta-feira), às 18h30. 

Outros pontos de pauta da 
assembleia do dia 21 de junho: 
PR, equiparação salarial e 
periculosidade da manutenção. 
A assembleia poderá decidir 
pela decretação do Estado 
de Greve e uma possível 
paralisação. 

para retaliar trabalhadores

ASSEMBLEIA
21/6, quinta-feira, 18h30, no Sindicato

Setoriais da 
Campanha 

Salarial 2012. 
Foto acima: 

setorial no Pátio 
Jabaquara; ao 

lado: setorial 
em Sé

Foto: Herculano Falcão/Sindicato

Foto: Gilberto Sansão Borges
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Vamos buscar a PR igualitária
Durante a 

Campanha Salarial, o 
presidente da empresa, 
Peter Walker, declarou 
que é favorável a que a 
categoria decida como 
deve ser o pagamento 
da PR, se proporcional 
ou divisão igualitária. 
E que ele é a favor 
da realização de um 
plebiscito sobre o 
assunto.

A diretoria do 
Sindicato está exigindo 
da empresa a realização 
do plebiscito e que 
ela se comprometa a 
aceitar o seu resultado. 

Na assembleia 
do dia 21, iremos 
conversar sobre 
formas de impulsionar 
a campanha pela 
realização do 
plebiscito. 

Periculosidade
O Metrô indicou alguns 

funcionários para responder sobre 
as atribuições e responsabilidades 
de cada posto de trabalho sobre o 
pagamento da periculosidade. 

O Sindicato exige a presença 
dos diretores nas reuniões e 
comissões sobre a questão. 

Fique atento! Não vamos 
aceitar nenhum ataque à 
nossa periculosidade. 

Equiparação Salarial
Uma das reivindicações que 

o Metrô não aceitou na Campanha 
Salarial foi a equiparação salarial. 
No dia 12 de junho foi realizada 
uma reunião sobre o tema com 
funcionários da operação, no 
Sindicato.

O Sindicato enviou a relação de 
aproximadamente 700 funcionários 
e solicitou uma reunião com a 
empresa para tratar do assunto.

No dia da reunião 
comunicaremos a categoria para 
realizar um ato com o objetivo de 
pressionar a companhia.  

Sindicato irá realizar campanha pelo plebiscito 

Setorial da Campanha Salarial 2012 na estação Sé 

Setorial da Campanha Salarial 2012  realizada no Pátio Jabaquara

Foto: Gilberto Sansão Borges

Fotos: Herculano Falcão/Sindicato
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Pelo

ATO 25/6, segunda-feira, 19h

DIREITO DIREITO DIREITO DIREITO DIREITO 

Nosso Sindicato e várias 
outras entidades sindicais, 
políticas e populares 
estão organizando um 
ato público em defesa do 
direito de greve. Ele será 
realizado no dia 25 de 
junho, a partir das 19 
horas, no Largo São 
Francisco (Faculdade de 
Direito da USP), região 
central de São Paulo 
(próximo à Praça da Sé). 

DIREITO DIREITO DIREITO 

grevegrevegrevegrevegrevegrevede

O ato vai contar com 
as presenças de 
Jorge Souto Maior 

(professor associado da 
Faculdade de Direito da USP) e 
de Francisco Gérson Marques 
de Lima (procurador regional 
do trabalho do Ceará, membro 
do Conalis – Coordenadoria 
Nacional de Promoção da 
Liberdade Sindical e professor 
adjunto da Universidade 
Federal do Ceará). 

A mais recente greve dos 
metroviários de São Paulo 
sofreu grandes ataques do 

governo estadual, da Justiça 
do Trabalho e de parte da 
imprensa. Na verdade, todas 
as greves da área de transporte 
no País vêm sendo atacadas, 
inclusive com mentiras. 

É preciso lutar para 
garantir o direito de greve. Os 
governos federal e estadual 
e setores do judiciário 
trabalhista já deixaram 
claro que não querem que 
os metroviários e outros 
trabalhadores tenham o direito 
de preservar seus direitos. 
Participe!  

Metroferroviários e universidades 
federais estão parados

Os metroferroviários de Recife, Belo 
Horizonte, João Pessoa, Natal e Maceió 
estão em greve desde 14 de maio. Eles 
são funcionários da CBTU, administrada 
pelo governo federal, dirigida portanto pela 
presidente Dilma. A CBTU está oferecendo 
apenas 2% de reajuste salarial.

Os professores das universidades federais 
também enfrentam a intransigência de Dilma. 
A greve deles completou um mês em 17 de 
junho.  A paralisação atinge 55 instituições 
federais de ensino em todo o País. 

Na FACULDADE de DIREITO da USP
Largo São Francisco, 95 - Sala do Estudande

Assembleia de metalúrgicos do ABC em greve - 1979
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Arraiá dos Metroviários

A Festa Junina dos 
Metroviários será 
realizada no dia 30 

(sábado), a partir das 15 horas, 
no Sindicato. O som fi cará 
por conta do grupo de forró 
pé de serra Luar do Sertão, o 
“Pancadão do Piauí”. Também 
vão rolar comidas típicas, 

barraquinhas e muita diversão. 
O tema da festa junina será 

o centenário de nascimento 
de Luiz Gonzaga. O “Rei do 
Baião”, como era chamado, 
nasceu em 13 de dezembro de 
1912, em Pernambuco. Luiz 
Gonzaga é o autor de músicas 
como Asa Branca (em parceria 

com Humberto Teixeira), Xote 
das Meninas e Cintura Fina (em 
parceria com Zé Dantas), entre 
muitas outras. 

Será uma boa 
oportunidade para se 
divertir. Venha e traga a 
sua família. 

Dia 30/6, 
SÁBADO, 

a partir das 
15h, no 

Sindicato.
Animação: 

grupo de 
forró pé de 

serra Luar do 
Sertão

As inscrições poderão ser feitas de 25 de junho até 
20 de julho. O congresso técnico será realizado 
em 23 de julho, às 18 horas. A taxa de 
inscrição é de R$ 30,00 por trio. 

Para participar, cada trio 
deverá ter ao menos um 
metroviário sindicalizado 
ou um dependente de 
metroviário sindicalizado. Os 

interessados devem entrar em contato com a Secretaria 
de Esportes, Lazer e Cultura do Sindicato 

(telefone 2095-3607, com Marcelo) ou com 
Roldan, no telefone 9911-7053. 

Haverá troféus para os três 
primeiros classificados. Participe! 

Após às 16 horas, haverá 
confraternização com 

churrasco. 

Torneio de Truco em Trio
Sábado, 28/7, a partir das 10 horas, na lanchonete do Sindicato

A festa é toda sua! Participe!


