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Imediata readmissão dos 
metroviários de São Paulo!

Os metroviários de São Paulo ti-
veram o seu legítimo direito à greve 
atacado tanto pela (in)Justiça do Tra-
balho que exigiu uma “escala mínima” 
de 100% no horário de pico e 70% no 
horário de vale; como pelo governo 
Alckmin que usou a violência policial 
para resolver problemas trabalhistas, 
do mesmo modo que fez  em 2013 
contra os jovens que exigiam a redu-
ção da tarifa do transporte público. 

Como se não bastasse, o Sindicato 
teve suas contas bancárias bloqueadas, 
foi condenado a pagar uma multa de 

R$ 800mil e, para completar, o gover-
nador Alckmin demitiu 42 trabalhado-
res por “justa causa”, uma boa parte 
deles dirigentes sindicais que têm es-
tabilidade garantida pela Constituição.

É hora da solidariedade
entre trabalhadores...
A FENAMETRO está fazendo a sua 

parte na defesa dos demitidos e do 
direito à organização sindical. Iniciou 
uma campanha de moções dirigida 
ao governador de São Paulo exigindo 
a imediata readmissão dos metroviá-

rios e uma arrecadação nacional para 
garantir uma ajuda aos trabalhadores 
demitidos e suas famílias.

O SINDIMETRO já enviou a moção 
ao governador e outra à presidente 
Dilma solicitando sua interferência jun-
to ao governo de São Paulo cobrando 
respeito aos direitos de organização e 
greve dos trabalhadores. 

Hoje são eles, amanhã...
Em solidariedade aos demitidos que 

estão sem salário e sem receber os direi-
tos trabalhistas, o SINDIMETRO aprovou 
uma contribuição de R$ 10mil, já que 
o Sindicato goza de condições finan-
ceiras para prestar essa solidariedade. 
Nós, metroviários de Belo Horizonte, 
que enfrentamos o perigo da transfe-
rência para o governo do estado e sua 
imediata concessão à iniciativa privada, 
devemos ser os primeiros a expressar 
nossa solidariedade. Hoje o ataque é 
aos metroviários de São Paulo.  Quem 
sabe amanhã não seremos nós que pre-
cisaremos do apoio deles...

Ainda como parte da luta pela ime-
diata readmissão, a Assembleia Geral 
realizada no dia 03 de julho decretou 
“Estado de Greve” em solidariedade 
aos metroviários demitidos. Também 
vamos colher adesões à moção dirigida 
ao governador de São Paulo e doações 
voluntárias da categoria, de qualquer 
valor, para demonstrar que os metrovi-
ários de São Paulo não estão sozinhos 
nessa luta.

De 1º a 7 de setembro responda:
Você é a favor da Constituinte Exclusiva

para fazer a reforma do Sistema Político?

PARTICIPE DO 

PLEBISCITO 

POPULAR!

Com esse Congresso não dá! Queremos que o povo tenha voz e vez!
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Audiência Pública no Barreiro

Em 26 de junho mais de 400 pes-
soas participaram da Audiência Pú-
blica da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte e foi unânime a posição 
de que as obras de ampliação do 
metrô devem começar por atender 
o Barreiro. O projeto apresentado 
pelo governo do estado e pela pre-

Transferência sem data...
E a nossa persistência e luta em defensa do metrô e do patrimônio 

público, permitiu passar mais um ano sem que a transferência da STU/BH 
para o estado se efetive! Agora o impedimento é da lei eleitoral...

No entanto, isso não significa que devamos “baixar a guarda”. Só ga-
nhamos um pouco mais de fôlego para voltar à luta com mais energia...

Mesa Permanente de Negociação
Está prevista para a última semana de julho a realização em BH da 

Mesa Nacional de Negociação. A Mesa Local, por sua vez, está prevista 
para a próxima semana. Mas, como “previsão” não é igual a “realiza-
ção”, aguardamos a confirmação da AC e da STU/BH...

Estacionamento da Estação Eldorado
Uma antiga reivindicação do SINDIMETRO finalmente foi atendida 

pela STU/BH. Agora os funcionários podem dizer que na Estação Eldora-
do existe um estacionamento de veículos decente e seguro! 

Direito Previdenciário
O SINDIMETRO está contratan-

do um escritório de advocacia espe-
cializado em direito previdenciário. 
Em breve distribuiremos cartilhas 
e organizaremos palestras sobre o 
tema na Sede e no Pátio São Ga-
briel. Aguarde!

Ação FGTS
Depois de consultar os escritó-

rios de advocacia que iriam ajuizar 
as ações do FGTS, o SINDIMETRO 
decidiu aguardar a decisão Supre-
mo Tribunal Federal, que está para 
julgar essas ações. É que essa deci-
são influenciará até mesmo a me-
lhor forma de ajuizá-las.

Pré-aposentadoria
Aqueles empregados que este-

jam no período de pré-aposenta-
doria (até 3 anos antes da mesma) 
e que quiserem garantir o direito à 
estabilidade de 3 anos (cláusula 31 
do ACT 2014/2015), NÃO PODEM 
ESQUECER de encaminhar carta ao 
RH. É ela que assegura ao emprega-
do esse direito.

Anuênio
O SINDIMETRO entrará com a 

Ação de Incorporação do Anuênio, 
por “substituição processual”, para 
TODOS os empregados da STU/BH. 
Sendo assim, não haverá necessida-
de de entrega de documentos no 
Sindicato. Em breve teremos novas 
informações.

Ações Coletivas
Os presentes na Assembleia Ge-

ral da categoria, em 03 de julho, de-
cidiram garantir aos “não filiados” 
o direito de participarem das ações 
coletivas que eventualmente sejam 
ajuizadas pelo Sindicato. A diferen-
ça é que os “não filiados” pagarão 
20% de honorários advocatícios.

E a prefeitura quer construir
metrô subterrâneo...

A incompetência da prefeitura de BH para avaliar projetos, fisca-
lizar obras e garantir segurança à população fez 2 vítimas fatais e 
22 feridos. Esse é o resultado das obras do MOVE até o momento: 
um viaduto caiu e o outro está embargado... E querem fazer crer 
que podem construir metrô subterrâneo...

feitura foi mais uma vez rejeitado!
O SINDIMETRO, que participou 

da mesa da Audiência, teve, uma 
vez mais, a oportunidade de falar 
da importância dos projetos desen-
volvidos pela CBTU e da necessidade 
do metrô continuar sendo público, 
estatal e de qualidade. 


