São Paulo, 05 de setembro de 2022.
Ofício nº 092/2022
CARTA DE COMPROMISSO COM OS METROFERROVIÁRIOS AOS CANDIDATOS (AS)
AOS CARGOS A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA BRASILEIRA E A GOVERNO DO ESTADO
DAS UNIDADES DE FEDERAÇÃO
As Companhias de Metrô e Ferrovias de todo o país desempenham destacada
função na mobilidade urbana em algumas das maiores cidades brasileiras. A
categoria metroferroviária tem sido uma referência importante no país e por
isso é relevante que suas reivindicações sejam adotadas pelos(as) futuros(as)
governadores(as) dos estados e Presidente da República.

1. Pela revogação da reforma da Previdência;
2. Pela revogaçãoda reforma Trabalhista na retirada e/ou flexibilização dos direitos
dos trabalhadores;
3. Pela revogação da PEC do Teto dos investimentos (dito teto dos gastos);
4. Contra as privatizações, seja por meio de venda de empresas, Parcerias Público
Privadas ou concessões. Em defesa do serviço público estatal e de qualidade
(transporte, educação e saúde);
5. Aprovação do Projeto de Lei de Regulamentação da Profissão Metroviária 115/07
com as devidas atualizações e ajustes a serem apresentadas pela Federação;
6. Cancelamento das privatizações e concessões já feitas (reestatização de todas as
empresas privatizadas);
7. O transporte é um direito da população. Contra o aumento das tarifas. Por uma
tarifa social subsidiada com recursos municipais, estaduais e federais;
8. Por mais Metrô e Ferrovia. Investimento de pelo menos 2% do PIB no Metrô e
Ferrovia, com fortalecimento, investimento e expansão da CBTU e demais
Companhias;
9. Em defesa do direito de greve nos chamados “serviços essenciais” e contra a
criminalização dos movimentos sociais;
10. Encaminhar proposta de lei instaurando a proibição da circulação de trens sem a
presença de operador humano e em cabine apropriada;
11. Valorizar o trabalho dos metroferroviários que garantem um serviço essencial à
população, revendo toda a política de terceirização de atividades realizadas pela
categoria, garantindo a reposição e ampliação do quadro de funcionários;
12. Estudar mecanismos de financiamento do Plano de Saúde para os
metroferroviários aposentados, em reconhecimento pelos anos de trabalho realizado
à serviço da população;
13. Garantir uma gestão democrática da empresa, com respeito à representação
sindical dos trabalhadores, buscando a instituição de mecanismos de participação
democrática dos trabalhadores na gestão, combatendo toda e qualquer prática antisindical, autoritária ou de desrespeito aos trabalhadores;
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14. Implementar ações com base nos dois estudos apresentados pela Fenametro,
denominados de Cartilha da Federação referente ao Transporte sobre Trilhos,
disponibilizada em nosso site oficial.

Eu,
____________________________________________,
candidato(a) ao cargo de______________, afirmo que, caso seja
eleito(a), cumprirei os itens acima, a fim de garantir a melhoria
das condições do transporte sobre trilhos e respeitar a liberdade
sindical.

Alda Lúcia Fernandes dos Santos
Presidente
Federação Nacional dos Metroferroviários
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