Resoluções do 5º Encontro Nacional de Mulheres Metroferroviárias
O 5º Encontro Nacional de Mulheres Metroferroviárias, realizado nos dias 19, 20 e 21 de abril de
2016, no Sindicato dos Metroviários de São Paulo, aprova:
1) A divulgação dos temas debatidos no 5º Encontro Nacional de Mulheres
Metroferroviárias em todos Estados
2) A luta pela igualdade de condições de trabalho e de salários entre homens e mulheres
3) O combate ao machismo no meio sindical

Estrutura da Federação e Secretaria de Assuntos da Mulher:
4) Estrutura para que a Secretaria de Assuntos da Mulher da Fenametro possa continuar a desenvolver
um trabalho direto com as bases dos sindicatos filiados, possibilitando sua participação em Congressos,
Encontros, Seminários e Assembléias sempre que houver espaço
5) Cota de 30% de mulheres na Diretoria da Federação

Indicações aos Sindicatos:
6) Que todos Sindicatos filiados à Fenametro tenham obrigatoriamente Secretaria de Mulheres
7) Aumento da porcentagem de mulheres na Diretoria dos Sindicatos, proporcional ao número de mulheres na base
8) Cota mínima de mulheres nos Sindicatos em todas as instâncias, proporcional ao número de mulheres
na base
9) Implementação de cota para mulheres negras na Diretoria dos Sindicatos, proporcional ao número de
mulheres na base
10) Que as Secretarias de Formação de cada Estado coloquem em prática a educação contra o machismo
para os sindicalistas
11) Ações e medidas a serem debatidas em conjunto com a categoria e os Sindicatos:
11 A) Campanha pela criação do vagão exclusivo para mulheres
11 B) Implementação de ações para participação das mulheres no meio sindical:
- Creche em dias de atividades sindicais e sociais
- Aumento da cota de gênero nas diretorias dos Sindicatos
- Espaço para assuntos relativos às mulheres nos informativos dos Sindicatos, inclusive nos sites

Combate ao Assédio Moral e Sexual:
12) Que os Sindicatos tratem os casos de assédios e machismo que envolvam seus diretores e que a Secretaria de Assuntos da Mulher da Fenametro seja informada e convidada a participar das resoluções
13) Formação de uma Comissão Nacional para denunciar os casos de assédio nos Sindicatos ao Ministério
Público e para as organizações internas
14) Criação de alguma forma de sanção aos sindicatos filiados à Fenametro que pratiquem assédio às suas
diretoras. Sempre que houver denúncias de casos de assédio e machismo na Fenametro e ou Sindicatos,
devem ser estudados mecanismos de sanção e formação aos dirigentes sindicais envolvidos na prática do
assédio a diretoras e ou funcionárias.
15) A confecção de uma Cartilha Nacional da Federação contra o assédio moral e sexual. Os Sindicatos filiados deverão promover amplos debates com as trabalhadoras sobre o conteúdo da Cartilha / com textos de
todos Estados

Reivindicações para as Campanhas Salariais:
16) Que os Sindicatos levem as empresas a necessidade de criação de um núcleo de apoio com acompanhamento psicológico, para usuárias e funcionárias vítimas ou assédio, dentro das estações. Que esse núcleo
seja criado numa estação de boa localização e inclua a padronização das salas de atendimento, com banheiros, privacidade e material higiênico adequado ao atendimento a vítimas de violência, inclusive sexual.
17) Capacitação e treinamento para Agentes de Segurança feminino, para dar o primeiro apoio às mulheres
que sofrem assédio sexual dentro das estações
18) Combate nacional ao assédio sexual dentro do Metrô. Cobrar políticas de combate das empresas e a
punição aos assediadores
19) Ampliação da licença maternidade para o mínimo de 6 meses
20) Ampliação da licença paternidade para o mínino 20 dias
21) Auxílio creche até 12 anos para filhos de metroviárias e metroviários, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
22) Auxílio creche especial para filhos e filhas com deficiência
23) Dispensa para levar filhos ao médico, para mães e pais
24) Criação de Comissão de Saúde e Proteção à Mulher nas Cipas
25) Aumento do efetivo da segurança, com mais participação de seguranças mulheres

Sobre o mundo do trabalho e a luta das mulheres:
26) A Federação é contra e estará na luta contra os projetos de leis que retiram direitos dos trabalhadores e
das mulheres, com o projetos que instituem a tercerização, a privatização das empresas estatais, e projeto
como o que traz a retirada do texto das políticas públicas do termo “gênero” e instituição do Tratado de San
José como balizador das políticas públicas para as mulheres (MPV 696/2015 - Senado); Instituição do Estatuto do Nascituro (PL 478/2007 - Câmara); Instituição do Estatuto da Família (PL 6583/2013 – Câmara); Redução da maioridade penal (PEC 115/2015 - Senado); Alteração do Código Penal sobre a questão do aborto
(PL 5069/2013 - Câmara);

27) A Fenametro é contra a terceirização, que afeta principalmente as mulheres com serviços mais precários
e com baixa remuneração. A Federação fará campanha e irá lutar contra a terceirização.

Ações, formações e calendário:
28) Envio de uma Carta da Federação sobre as condições de trabalho das seguranças femininas para se somar
à luta do Sindimetrô/BH. A empresa aloca as seguranças femininas em grandes estações, ao contrário dos
seguranças homens, que só ficam em estações menores. Reivindicamos igualdade nas condições de trabalho
29) Criação de um grupo nacional de articulação e defesa das mulheres
30) Definição de um espaço para as mulheres no jornal da Federação. Neste espaços haveria uma matéria
exclusiva voltada a questão do gênero feminino
31) Realização de um Seminário Nacional de Formação sobre as reivindicações e demandas das mulheres da
categoria
32) Realização de uma campanha nacional de formação com a categoria sobre as práticas cotidianas de reprodução do machismo
33) Realização de uma campanha nacional e internacional contra a privatização do transporte metroferroviário
34) Participação de todos os Sindicatos filiados nas atividades do 8 de março (Dia Internacional de Luta das
Mulheres), 25 de julho (Dia latino-americano e caribenho de combate à violência contra a mulher negra) e
25 de novembro (Dia internacional de combate à violência contra as mulheres)
35) Incluir a Campanha Outubro Rosa nos sites e redes sociais da Federação

