
23 de Junho de 2017

554Nº

Categoria aprova 
indicativo de paralisação

Em assembleia 
marcada por uma 
ampla discussão, 

os trabalhadores 
aprovaram o 

indicativo de greve 
no dia 30 de junho, 

na mobilização que 
faz parte da Greve 

Geral convocada 
pelas Centrais 

Sindicais no País

Campanha Salarial 2017

A categoria reunida em 
assembleia em 22/6 
aprovou a indicação de 

participar da Greve Geral contra 
as reformas do governo Temer. 
Em mais uma demonstração 
de força e democracia interna 
os companheiros votaram 
em favor da paralisação, 
em conjunto com as demais 
categorias profissionais 
brasileiras. 

Com unidade entre todos os 
companheiros e companheiras 
que falaram repudiou-se os 
ataques do governo Temer, 
com as tentativas de aplicar 
as Reformas Trabalhista e 
Previdenciária, e o próprio 
governo, com o menor índice de 
aprovação da história. Sequer 
3% acreditam que Temer deva 
continuar na presidência.

Uma nova assembleia 

acontecerá no dia 29/6 para 
definir como será nossa 
participação na greve do dia 
30/6. 

É fundamental a presença  
da categoria para decidir os 
rumos das lutas em defesa dos 
direitos. Se as reformas forem 
aprovadas todos podem perder 
seus direitos e conquistas, 
como o Acordo Coletivo, 13º, 
férias entre outros. 

GREVE GERAL: 30/6

ASSEMBLEIA, 29/6  
Quinta-feira, às 18h30, no Sindicato. Pauta: Participação na Greve Geral

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Assembleia do dia 22/6 aprovou indicativo de participação na greve geral 
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Uma publicação do

Ações contra a privatização e 
terceirização das bilheterias
 Ato no dia 23/6 (sexta-
feira), às 7h, nas estações 
Adolfo Pinheiro e Santo 
Amaro, contra a 
terceirização das 
bilheterias com 
distribuição de Carta 
Aberta à População.

 Ato-show no dia 24/6 
(sábado), a partir das 14h, 
na estação Capão Redondo 
contra a privatização da 
Linha 5 e a terceirização 
das bilheteiras

Várias ações serão realizadas contra a privatização da 
Linha 5-Lilás e a terceirização das bilheterias. Veja:

 Abaixo-assinado pelo fi m imedia-
to da ajuda fi nanceira aos con-
selheiros e pela revisão da re-
muneração da diretoria do Me-
trus e dos Executivos do Metrô.

 Orientação para que todos os 
conselheiros depositem o valor 
dessa remuneração numa con-
ta indicada pelo Sindicato en-
quanto a contribuição existir. 
Uma comissão do Sindicato, 
Conselheiros e trabalhadores 

da base, irão debater e propor 
uma destinação para estes re-
cursos, que deverá ser aprova-
da em assembleia.

 Que nessas eleições para o Me-
trus a categoria vote nos can-
didatos que se comprometam 
a depositar esse dinheiro na 
conta indicada pelo Sindicato e 
a se posicionarem no Metrus 
conforme deliberações da ca-
tegoria. 

Metrus: Nenhum Conselheiro 
deve receber remuneração!

A assembleia realizada em 22/6 
votou as seguintes deliberações:

Eleição para 
Congresso da 
Fenametro 

Devolução do Imposto Sindical 
A devolução do Imposto Sindical será feita em julho no holerite. Os 
não-sócios deverão retirar o dinheiro no Sindicato, em datas a serem 
defi nidas. Deles será descontado a contribuição para a Campanha 
Salarial 2017 (0,6% do salário base).

A eleição para os dele-
gados do 6º Congresso da 
Fenametro será realizada 
de 17 a 21 de julho com a 
escolha nome a nome nas 
áreas. Será utilizado o 
mesmo mapa eleitoral da 
eleição do Sindicato dos 
Metroviários de SP. 

São Paulo tem direito 
a 64 delegados e delega-
das. As metroviárias te-
rão direito de, no mínimo, 
30% dessas vagas. Serão 
agregadas uma vaga na-
Linha 1 e outra na Linha 
3, obedecendo a propor-
cionalidade para as mu-
lheres. O 6 º Congresso 
será em Atibaia, de 17 a 
20/8. 

 Reuniões com OTMs I da 
Linha 5 na próxima terça-
feira (27/6), na estação 
Capão Redondo, às 11h e 15h

 Reuniões com OTMs I das 
Linhas 1, 2 e 3, na próxima 
quarta-feira (28/6), na 
estação Sé, às 11h e 15h

 Um escritório de advocacia 
foi contratado para tentar 
barrar judicialmente a 
privatização da Linha 5 e a 
terceirização das 
bilheterias.


