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PRIMEIRA RODADA
DE NEGOCIAÇÃO

Na primeira reunião, 
os trabalhadores 

exigiram negociar 
o Acordo Coletivo 

na totalidade, sem 
enrolação.   A  direção 

da empresa queria 
tirar  das negociações 

Plano de Carreira, 
jornada de trabalho 

e Plano de Saúde 
para aposentados. 

Após a pressão dos 
trabalhadores a 

empresa  recuou

Campanha Salarial 2016

Queremos negociar de verdade

ASSEMBLEIA
    HOJE, 10/5, às 18h30

A empresa tenta impedir 
a participação da co-

missão eleita pela categoria de 
36 trabalhadores, limitando a 
apenas 16, não garantindo re-
presentação de todas as áreas, 
e se negou a realizar 5 reuniões 
para negociação.

Reivindicamos que na 
próxima reunião (12/5) os 
temas jornada de trabalho, 
Plano de Carreira e Plano de 
Saúde para aposentados sejam 
discutidos. A Comissão de Ne-
gociação deixou claro que a 
categoria espera ter suas rei-
vindicações atendidas.

Desmonte da empresa
A Comissão de Negociação  

destacou que a direção do Me-
trô cumpre o papel de sucatear 
a empresa pública: Trens sem 
utilização, corte de repasse de 
verbas da gratuidade, fi m dos 
concursos públicos e os escân-
dalos de corrupção demonstram 
que o governo Alckmin ataca o 
Metrô de São Paulo. Exigimos o 
imediato cancelamento dos ata-
ques como não pagamento de 
Steps e progressão salarial, can-
celamento de férias e mudança 
das datas de pagamento usando 
o falso argumento da crise.

Reintegração
Além disso, o Sindicato 

exigiu a reintegração dos me-
troviários demitidos na greve 
de 2014, que ganharam em 
1ª e 2ª instância na Justiça, e 
o Metrô insiste em impedir o 
retorno ao trabalho.

Linha de Frente mente
Cuidado! No Linha de 

Frente a Cia. tenta enganar 
os trabalhadores divulgando 
mentiras. Não entre no jogo da 
empresa. Confi e nas informa-
ções ofi ciais do Sindicato e da 
Comissão de Negociação.

Pauta: Campanha Salarial 2016 e Plano de Lutas


