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Não aceitamos prática 
antissindical

ASSEMBLEIA  Dia 19/5 quinta-feira, às 18h30,
 no Sindicato. Pauta: Campanha Salarial

Metrô tenta impedir o direito de mobilização dos trabalhadores. 
Comissão de Negociação repudia conduta da empresa

Em reunião nesta terça-feira 
(17), a empresa reafirmou a 

posição divulgada no Linha de Frente 
que tenta intimidar a categoria. A 
Assembleia aprovou o plano de lutas: 
uso de adesivo, retirada de uniforme e 
a realização de setoriais e outras formas 
de manifestações. O Sindicato afirmou 
que não aceitará nenhuma prática 
antissindical adotada pela direção da 
empresa.

 Atenção: Setoriais amanhã!
Quarta-feira, dia 18/5, participe das 

Setoriais. No PAT, às 8h, acontecerá na 
rampa, e no PIT, também às 8h, na praça. 
No PSO às 8h e às 23h30.

Linha de Frente mente
No Linha de Frente a empresa tenta 

enganar os trabalhadores divulgando 
mentiras. Não entre no jogo da empresa. 
Acompanhe as informações do Sindicato e 
da Comissão de Negociação.
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Uma publicação do

Foi publicado, no dia 10/5, acórdão do TRT que por três votos a zero confirmou 
decisão de primeira instância de que os metroviários foram demitidos 

injustamente na greve de 2014. O Metrô mesmo tendo perdido em 
 1ª e 2ª instâncias, se recusa a reintegrar os demitidos de 2014.  

Por isso, continuamos na luta pela Reintegração Já!

Destacamos aqui alguns trechos importantes da sentença (Acórdão):
:Sobre prática antissindical e Direito de Greve 

“...há rigor excessivo do empregador ao despedir emprega-
do pela sua participação em greve, por envolver, além de 
direito social assegurado constitucionalmente, o risco de 
embaraçar a livre atuação do próprio sindicato represen-
tante da categoria profissional”. 

“...de todo conveniente não ignorar a probabilidade de a ati-
tude patronal ostentar a repudiável conotação antissindical, 
na medida em que punições indiscriminadas relacionadas 
com o exercício do direito de greve tendem a inibir os tra-
balhadores. ”.

Direito de Piquete e ausência de falta grave  
“Tampouco afere-se, no cotejo dos depoimentos colhidos, 
consonância quanto ao excedimento, inclusive através de 
violência física, na tentativa de persuasão dos colegas que 
optaram por não aderir à greve, ou mesmo nos mecanismos 
empreendidos pelos grevistas nas plataformas de circulação 
dos trens...”.

“Sem perder de vista que, na conformidade da Lei nº 

7.783/1989, aqueles que optam pela paralisação têm asse-
gurado, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos 
tendentes a persuadir ou aliciar outros trabalhadores à ade-
são, desde que não violem ou acarretem constrangimento 
a direitos e garantias fundamentais de outrem (parágrafo 
1º) e as manifestações e atos de persuasão utilizados não 
impeçam o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano 
à propriedade ou pessoa (parágrafo 3º), não restou satisfa-
toriamente provada a tese de mau procedimento...”

“… até porque aduziu-se devidamente registradas em ima-
gens pelo circuito de segurança da companhia, revela-se 
insuficiente para firmar a convicção quanto à inocorrência 
de falta grave...”..

Há também trechos importantes da sentença sobre a 
tentativa do Metrô de determinar 100% de funciona-
mento no horário de pico e 70% no horário do vale e 
também o fato de os juízes usarem sentença anterior 
do TST para fundamentar o voto e dizer que ainda se 
vê procedimentos antigreve traduzidos em discrimi-
nação, mas, por questão de espaço não é possível re-
produzir. Veja no site a íntegra do acórdão.

18/5,quarta-feira: Setoriais do PIT e do PAT do lado de fora da portaria e 
ato pela reintegração dos demitidos na greve de 2014
Uso de adesivo
Dia de Luta dos Metroviários e Ferroviários. Ato Unificado

19/5, quinta-feira: Assembleia no Sindicato, às 18h30
Quarta rodada de negociação

20/5, sexta-feira: Dia Nacional de Luta Contra a Privatização organizado 
pela Fenametro. Uso de adesivo
Ato à tarde na estação Sé

23/5, segunda-feira: Retirada de uniforme. Seguranças usarão braçadeira

Calendário de Luta - Campanha Salarial
Foto: arquivo/Sindicato


