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Mobilização pela

Readmissão, já
Alckmin mandou cassar também a liminar que determinou a reintegração de 23 metroviários.
é hora de dar uma resposta a mais esse ataque à categoria
de uma prática covarde, que
não havia sido publicado no
a véspera de Natal, 23
não podem ficar sem resposta.
Diário Oficial porque o Judiciário
metroviários que haviam
Demitir
trabalhadores na véspera
entrou em recesso no mesmo dia
sido reintegrados em setembro
de Natal foi uma crueldade
18. O Sindicato vai recorrer.
por decisão judicial foram
muito
grande, confrontando até o
Em outubro, essa mesma
novamente demitidos. A liminar
caráter religioso da data.
desembargadora decidiu
que garantiu a reintegração foi
Novas audiências estão
pela cassação da liminar que
concedida por falta de provas
previstas para 23/1, 30/1, 6/2 e
determinava a volta de dez
que justificassem as demissões,
27/2.
Na assembleia do dia 13/1
companheiros ao trabalho.
ocorridas após a greve de junho
vamos
preparar um calendário de
A liminar da reintegração
de 2014. No dia 18/12 a Justiça
atividades para buscar que todos
foi concedida em 27/8. Essas
cassou essa liminar. O Metrô
os
demitidos voltem aos seus
atitudes de Alckmin e do
se valeu da ilegalidade, já que
locais de trabalho. Esta é uma
Metrô procuram intimidar os
o despacho da desembargadora
luta
de todos nós.
metroviários, utilizando-se
Yara Ramires da Silva de Castro

N

Assembleia, terça-feira (13/1), 18h30,

no Sindicato. Pauta: Campanha pela Readmissão e temas gerais
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Contra o aumento
das passagens!

Anúncio foi feito em dezembro
O governador Alckmin e o prefeito Haddad
anunciaram em dezembro o aumento das
passagens do metrô, trens e ônibus de R$ 3,00
para R$ 3,50, aumento de 16,67%.
O que motivou o anúncio em dezembro foi
a tentativa de esvaziar os protestos contra os
aumentos.
Passe livre estudantil é
fruto das mobilizações
de junho de 2013
O prefeito e o governador anunciaram o passe
livre estudantil. Também anunciaram que o
bilhete único não terá aumento, apenas aqueles
com limite mensal, semanal ou diário.
Com estas duas medidas parciais, os governos
tentam diminuir o impacto das mobilizações
contra o aumento das passagens.
Em defesa dos cobradores de ônibus
O prefeito Haddad anunciou também que
os ônibus podem não ter o cobrador. Hoje

são mais de 20 mil e não existem vagas
para serem remanejados em outras funções,
como fiscalização, manutenção, motorista,
manobrista...
O cobrador dá troco, informações, assistência
aos usuários, garantindo maior segurança ao evitar
que o motorista tire o foco da direção.
Haddad e os cobradores
Haddad é do PT, o partido que veio das lutas
sindicais e sociais. Muitos cobradores apoiaram o
Haddad e o PT, confiaram que ele iria defender os
interesses dos trabalhadores e não dos patrões.
Haddad, não aceite o fim da função do
cobrador, um projeto que veio infelizmente da
Prefeitura.
Participe das manifestações
Contra o aumento da passagem!
Ampliação do passe livre para todos os
estudantes sem limite e para os desempregados!
Pela redução da tarifa rumo à Tarifa Zero!
Em defesa dos cobradores de ônibus!
Readmissão dos metroviários já!

Equiparação: reuniões no dia 14/1, às 10h e 18h
No dia 14/1 (quarta-feira) serão realizadas reuniões (às 10h e 18h), no Sindicato, para
discutir a Equiparação Salarial. Traga cópias do demonstrativo de pagamento e data de
admissão ou data no cargo do reclamante e do paradigma.
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11º Congresso

Organizar para enfrentar
os ataques dos governos
O começo do ano já mostrou que teremos muitas lutas pela frente. O governo federal já
autorizou cortes no seguro-desemprego e promete atacar ainda mais os trabalhadores. Em
São Paulo, Alckmin e Haddad autorizaram aumentos das tarifas do metrô, trem e ônibus.
Vamos precisar de muita organização para barrar esses ataques, daí a importância do nosso
11º Congresso, que será realizado entre os dias 26 e 29 de março de 2015.

A

Comissão Organizadora
do 11º Congresso reuniuse no dia 18/12 e estabeleceu
os critérios e prazos para a
apresentação de teses. Elas
devem ser apresentadas em
grupos com, no mínimo, 20
assinaturas. Quem assinar uma
tese não poderá participar de
outra. Cada tema da tese deve
ter, no máximo, 3 mil toques,
sendo que a tese completa
deve ter, no máximo, 15 mil
toques. As teses devem estar
identificadas com subtítulos,

com os temas a que se referem.
O prazo para a entrega das
teses para o 1º Caderno de
Teses, iniciado em 5/1, será
encerrado em 13/2. Até o
dia 19/2 será publicado o 1º
Caderno.
A partir do dia 19/2 poderão
ser entregues as emendas, que
devem ter, no máximo, mil
toques. As emendas devem ser
identificadas como aditivas,
substitutivas ou supressivas e à
qual tese se referem.

Veja os prazos:
13/2/2015:
encerra-se o prazo para a
entrega de teses para o 1º
Caderno
19/2/2015:
publicação do 1º Caderno
19/2/2015:
inicia-se o prazo para entrega
das emendas
13/3/2015:
publicação do 2º Caderno de
Teses já com as emendas

Colônia de Férias

Abertas inscrições para o sorteio do Carnaval
Para desfrutar o Carnaval na Colônia de Férias do Sindicato é preciso
participar do sorteio de 30 vagas para o mês de fevereiro.
Como este é o período mais concorrido, a Secretaria de Esporte, Lazer e
Cultura estabalece alguns critérios para que todos possam igualmente concorrer
às vagas. Para isso, é preciso estar regularmente associado e realizar a inscrição
com RG da Cia. e CPF no link abaixo até o dia 30 de janeiro às 18h30. Os
sorteados deverão efetuar o pagamento até o dia 6 de fevereiro, caso contrário
será automaticamente encaminhado para os suplentes.
Acesse e participe: esporte.metroviarios.org.br

Esquenta de Carnaval
A Banda do Trem Elétrico dá início aos preparativos para o
Carnaval no Sindicato.
16/01 (sexta-feira) às 19h - Esquentando os tamborins.
A primeira cerveja é por conta da banda.
24/01 (sábado) às 13h - Feijoada com pagode. Preço popular.
Compareça!
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Encontro de Mulheres do
Sindicato dos Metroviários de SP
Nos dias 28/2 e 1º/3 de 2015 será realizado o 9º Encontro das Metroviárias

T

odos os anos colocamos em nossas pautas as
questões específicas de mulheres e já tivemos
algumas conquistas importantes, mas sabemos
que temos muito a conquistar para chegarmos à
igualdade de direitos e de oportunidades com os
homens.
Em nosso país temos mulheres em cargos muito
importantes, inclusive uma presidenta reeleita,
e temos a lei Maria da Penha, mas infelizmente
esses fatos não mudaram a realidade vivida
pelas trabalhadoras da periferia, principalmente
as negras. A violência contra a mulher continua
sendo uma epidemia, com índices alarmantes: em
2013, 50.320 mulheres foram estupradas no Brasil,
4.850 foram assassinadas, simplesmente por serem
mulheres.
A luta das mulheres faz com que a participação
feminina nas atividades
políticas tenha
aumentado muito,
tanto em número como
em importância. Nas
passeatas na avenida
Paulista em junho
de 2013, quando foi
conquistada a redução
da tarifa do transporte,
as mulheres eram
maioria. Em nossa
categoria somos 20% do
total de funcionários,
mas nossa presença nas
lutas, nas assembleias e

nas atividades tem sido cada vez maior e isso ficou
bastante marcado em nossa greve no ano passado,
onde as mulheres foram destaque.
Temos vários problemas para discutirmos e
lutarmos por mudanças. Os problemas nacionais
como a violência que também nos afeta e os
problemas em nossa categoria, como: o número
de mulheres, o assédio, a terceirização, a
desvalorização de nosso trabalho, creche, entre
outros. Faremos nossa pauta e a levaremos para
o Congresso da categoria, que será realizado no
final de março.
Por tudo isso estamos organizando nosso
9º Encontro. A participação das mulheres é
fundamental para debatermos, crescermos em
conhecimento, organização e luta e para nossas
conquistas!

Final de Futsal será no dia
10/01 (sábado)
CAlABOUçO A e GArrAFA F.C. vão disputar a ﬁnal do Campeonato
de Futsal 2014 do Sindicato. A partida será realizada no dia 10/1, às 10h,
na quadra do Sindicato. Antes, às 9h, vai rolar a disputa pelo terceiro lugar
entre BrASCElOnA e CAliPAl.

