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ESTADO DE GREVE
DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

A audiência que ocorreu em
25 de fevereiro não contou de
novo com a presença de representantes da União. A Metrominas, por sua vez, enviou uma
carta onde reafirma que o processo de estadualização está em
andamento, sem, no entanto,
dizer uma só palavra quanto ao
destino dos trabalhadores.
Diante desse fato, os cerca de
100 metroviários e metroviárias
presentes na Assembleia aprovaram entrar em ESTADO DE
GREVE.
Para manter a categoria informada do que está ocorrendo
e seguir avaliando a situação,

também ficou decidido a realização de nova ASSEMBLEIA GERAL em 11 de março.
Em 19 de março estaremos
presente em mais uma audiência marcada na Procuradoria do
Trabalho, mas desde já iniciamos a discussão na categoria
sobre a possibilidade de uma
PARALISAÇÃO, cujo objetivo é
deixar claro que lutaremos contra qualquer ataque aos nossos
direitos.
Para demonstrar a mobilização e a disposição de luta da
categoria, contamos com a presença massiva na Assembleia.
Não esqueçam!

ASSEMBLEIA GERAL
Dia 11 de março - Terça-feira
Às 17:30h
Praça da Estação

Comemoração do
Dia Internacional
das Mulheres
Em função do Dia Internacional das Mulheres ter
caído no sábado e, ainda,
logo após o carnaval, a homenagem do SINDIMETRO
às mulheres trabalhadoras
da STU/BH será realizada
no dia 12 de março, a partir das 14:30h, no auditório do CCO.
É Assembleia Geral no
dia 11 e comemoração do
Dia Internacional das Mulheres no dia 12!
Participem!

Mesa Nacional de Negociação
Em 19 de fevereiro se realizou a
2ª Mesa Nacional de Negociação desde a assinatura do Acordo coletivo
2013/2014.
Dentre os pontos principais discutidos estão o PES, plano de saúde,
gratuidade/passe livre para os filhos
dos empregados e concurso público.
Como sempre, os sindicatos cobram
ações efetivas da empresa, mas recebem como resposta promessas e o discurso de que estudarão as demandas
dos trabalhadores. Ainda assim, vejam
quais foram as respostas da empresa:
PES: Desde 2011 os sindicatos
pedem a revisão do PES para corrigir
distorções e cumprimento da Norma
de Desenvolvimento, prevista no PES.
Como resposta, a empresa reafirmou
que será contratada uma empresa de
consultoria e realizará um seminário
no qual participarão os sindicatos;
Plano de Saúde: Os sindicatos solicitaram a revisão da cláusula 24 do ACT
que passaria ter a seguinte redação: “o

reembolso do plano de saúde corresponderá ao valor pago pelo empregado
limitado a R$347,80, teto estipulado
no ACT 2013/2014”. A coordenadora
da GAREH informou que a proposta
seria levada à direção da empresa e ao
DEST, com provável resposta na próxima Mesa Nacional de Negociação;
Gratuidade/Passe livre: A empresa ainda não analisou essa reivindicação que foi aprovada no ACT vigente,
mas retirada pelo DEST. No entanto,
a GAREH se comprometeu a dar uma
resposta em 2 meses para apresentação de regulamentação;
Concurso Público: O SINDIMETRO
pediu explicações sobre a multa no valor
de R$ 170 milhões que a STU/BH recebeu por não cumprimento dos prazos
do concurso público dos ASO/Segurança e a sua devida contratação. A GAREH
disse desconhecer o assunto e que levaria ao conhecimento da empresa.
O SINDIMETRO continuará acompanhando o andamento do processo.

CONCURSO PÚBLICO SUSPENSO

Apesar de ainda não ser oficial, chegou ao SINDIMETRO a informação de que
as vagas destinadas a STU/BH (inclusive o cadastro de reserva) foram suspensas.
Será que é o efeito da tramitação da estadualização/privatização do Metrô? O SINDIMETRO enviará carta à CBTU solicitando a confirmação dessa informação.

AÇÕES DO FGTS
De acordo com o pedido da STU/
BH, o SINDIMETRO enviou carta solicitando data e local para a apresentação dos advogados que irão interpor
a Ação do FGTS aos filiados interessados. Estamos no aguardo de resposta
da Superintendência para divulgarmos
o calendário de visitas.
No entanto, os filiados que já definiram com qual escritório advocatício pretendem entrar com a Ação, já
podem se dirigir ao Sindicato com a
documentação necessária, somente no
horário das 9 as 15 horas. São eles:
• Extrato do FGTS a partir de 1999;
• Comprovante de endereço;
• Carteira de Trabalho;
• Carteira de Identidade;
• CPF e PIS/PASEP
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Sindicatos se
reúnem com o
Presidente
da CBTU
No dia 21 de fevereiro os
sindicatos tiveram uma reunião
informal (não houve ata) com
o Presidente interino da CBTU,
onde fomos informados da
liberação de recursos financeiros
para investimentos nas STUs com
exceção de BH.
Nossa STU só terá a liberação
de R$ 24 milhões para custeio. O
motivo é a indefinição quanto à
possível transferência do Metrô de
BH para o estado.
Para a Copa do Mundo BH receberá R$ 938mil, valor solicitado pela
STU/BH e considerado “modesto”
pelo Presidente interino da CBTU.
Em face das informações fornecidas, o SINDIMETRO está ainda
mais preocupado com o futuro da
STU/BH!

Utopia: a novela
continua
A empresa UTOPIA continua desrespeitando o direito dos trabalhadores e agora se esgotaram os pedidos de solução amigável.
Os salários continuam sendo pagos em atraso, o ticket-alimentação
e o vale-transporte são creditados
de forma irregular e o FGTS não é recolhido corretamente. Como se não
bastasse, os trabalhadores são ameaçados de demissão por reclamarem
os seus legítimos direitos.
O SINDIMETRO solicitará a fiscalização do Ministério do Trabalho,
lembrando que a STU/BH é corresponsável pelos trabalhadores terceirizados.
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