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A luta contra a
privatização CONTINUA!
Em primeiro lugar o SINDIMETRO
quer agradecer e parabenizar a categoria pela demonstração de união e
organização.
A paralisação, e principalmente a
passeata que realizamos até o Ministério Público do Trabalho, foi excelente! Mostramos a nossa força.
Mas, como das outras vezes os
representantes
governamentais
não apareceram a não ser a CBTU
para dizer mais uma vez que nada
sabia. Com a mesma resposta pela

3ª. vez, a Procuradora do Trabalho,
Dra. Luciana Marques Coutinho,
vai apresentar “Denúncia de Fato”
para análise do Ministério Público
do Trabalho que decidirá se abrirá
Ação Civil Pública em relação a situação do Metrô.
Já no TRT a juíza, Dra. Wilmeia
da Costa Benevides determinou o
prazo até 31 de março para a CBTU
apresentar oficialmente resposta
sobre a situação dos trabalhadores,
caso confirme-se que está em cur-

so a estadualização do Metrô. Em
contrapartida pediu que o Sindicato
aguardasse até essa data para novas
mobilizações.

Vamos a Brasília e onde
mais for necessário

Mesmo aguardando a resposta
da CBTU até o dia 31, não ficaremos
parados até lá. Estamos tentando
audiência com o novo Ministro das
Cidades, além de tomar outras medidas judiciais para preservar o direito
dos trabalhadores.
Também estamos pedindo direito
de resposta aos órgãos da imprensa
que só querem passar a versão de interesse dos empresários. Já fizemos
isso em relação a Rádio Itatiaia em
20/3 e faremos o mesmo em relação
ao editorial publicado na mesma data
pelo jornal Hoje em Dia. Não sabemos
se o jornal será honesto o suficiente
para publicá-la, mas em qualquer
caso daremos conhecimento da nossa opinião pelo menos no nosso site
e no facebook.

Assembleias
Setorizadas
Estamos SUSPENDENDO A
ASSEMBLEIA GERAL que estava marcada inicialmente para
o dia 25 de março. No entanto,
o SINDIMETRO estará realizando neste período assembleias
setorizadas para manter informada a categoria e em breve
convocará Assembleia Geral.

SINDIMETRO comemora o Dia
Internacional das Mulheres
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Em 12 de março as mulheres trabalhadoras da STU/BH comemoraram com muito humor
e alegria o Dia Internacional das Mulheres. Nossos agradecimentos às mulheres que
participaram do evento, aos companheiros que ajudaram na sua realização e às gerências
que liberaram as trabalhadoras para lá estarem presentes. O ano que vem tem mais...

Sindicato de Recife
inicia as negociações
do ACT 2014/2015
Em função da mobilização
de BH contra a estadualização/privatização do Metrô, os
sindicatos da base da CBTU
haviam decidido somente iniciar as negociações após uma
resposta da empresa sobre a
situação dos trabalhadores da
STU/BH. Essa foi uma decisão
tomada por todos os sindicatos em uma teleconferência
que não contou com a presença do Sindicato de Recife. No
entanto, havia o compromisso
dito por eles mesmos que acatariam a decisão tomada pelos demais sindicatos.
Para nossa surpresa, o Sindicato de Recife enviou carta
separada dos demais sindicatos para a empresa e aceitou
iniciar as negociações do ACT.
Recebemos a cópia do que
foi negociado, mas não entendemos a atitude do Sindicato
de Recife pois ela não contribui para a necessária unidade
que temos que construir nessa
campanha salarial.
A nova rodada de negociação será nos dias 22 e 23 de
abril. Manteremos a categoria
informada.
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