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A categoria decidiu adiar a greve para o dia 1º/6 (próxima quarta-feira). 
Os metroviários rejeitaram a retirada de direitos e 7,5% de reajuste 
mas aprovaram participar de mais duas rodadas de negociação e da 
audiência de conciliação no TRT no dia 31/5

Na audiência de conciliação realizada no 
TRT a empresa ofereceu apenas 7,5% 

de reajuste e manteve a proposta de retira-
da de vários direitos (veja no verso). O TRT 
sugeriu reajuste de 10,03% (IPC-Fipe), mas 
o Metrô não aceitou. 

Os metroviários rejeitaram a proposta 
da empresa mas apostam na continuidade 
das negociações para melhorar o índice de 
reajuste e impedir a retirada de conquistas. 

Continua a mobilização da catego-
ria. Operação continua trabalhando sem 
uniforme, com uso de colete e seguranças 
permanecem utilizando a braçadeira da 
Campanha. Suspensão das horas extras e 
042/043. Uma nova assembleia está marca-
da para 31/5 com indicativo de greve para 
o dia seguinte. 

GREVE no dia 1º/6

31/5 (terça-feira), 
18h30, no Sindicato.

Próximas atividades:
 Continua retirada de uniforme e uso do colete na 

estação e tráfego. Utilização de braçadeira pelos 
seguranças

 Suspensão de horas extras e 042/043

 Setoriais nas Estações e Tráfego

 24/5: Ato público contra o sucateamento do serviço 
público, às 17h, na Praça Roosevelt

 25/5: Reunião com a empresa

 30/5: Reunião com a empresa

Setorial unificada noturna da Manutenção na Sé

Debate sobre liberação da catraca, às 18h30, no 
Sindicato

 31/5: Setorial unificada diurna da Manutenção na Sé

Setoriais nos pátios

Distribuição de Carta Aberta à População
Audiência de conciliação no TRT
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Metrô quer rasgar Acordo 
Coletivo com vários ataques

Na última reunião de negociação e na audiência no TRT 
realizada em 23/5 (segunda-feira), a empresa mostrou que 
quer realizar vários ataques aos nossos direitos. 
Veja os retrocessos que o Metrô quer impor:
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Uma publicação do

 Adiantamento do 13º 
A empresa quer alterar a data de pagamento de 15 
de janeiro para quando o trabalhador sair de férias.

 Adicional de hora extra 
Metrô quer reduzir de 100% para 50% para quem for 
admitido a partir de 1º de maio de 2016.

 Adicional Noturno
Reduzir de 50% para 20% para quem for admitido a 
partir de 1º de maio de 2016. 

 Jornada de trabalho e intervalo de refeição
Empresa quer tirar do Acordo a meia hora 
remunerada (intrajornada) que pode afetar as 
escalas.  

 Abono de férias
Metrô quer mudar fórmula para cálculo 
das férias.

 Aviso prévio
Proposta de reduzir de cinco dias por ano 
trabalhado para três dias no aviso prévio. 

 Datas de pagamentos
Empresa continua impondo pagamentos nos dias 
20 e no quinto dia útil do mês seguinte. 

 Estabilidade pré- aposentadoria
Empresa quer mudar texto. 

 Progressões
Empresa se nega a retomar as progressões e os 
Steps. 

     O Sindicato rejeitou todas essas propostas. 

O presidente do Metrô e o Secretário dos 
Transportes Metropolitanos foram convocados 
para prestar esclarecimentos sobre medidas 

tomadas contra usuários e trabalhadores. Eles 
devem ser ouvidos no dia 24/5 (terça-feira), às 
15h, na Assembleia Legislativa. A convocação 
foi feita pelo deputado Raul Marcelo (PSOL). 


