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A maioria dos metroviários presentes na assembleia de 31/5 decidiu aprovar 
a proposta do Metrô para a Campanha Salarial 2016. A assembleia contou com 
grande participação da categoria e a votação foi bastante dividida. Prevaleceu 
a democracia dos trabalhadores e a categoria saiu fortalecida e disposta a 
continuar as lutas contra a privatização e o desmonte da empresa

Em assembleia, a maioria decidiu 
pelo fechamento do Acordo

Veja o que foi aprovado:
A Reajuste de 10,03% em duas parcelas. A primeira, retroativa  

a 1º de maio, e a segunda em 1º/11
A VR, VA e todos os benefícios serão reajustados em 10,03, retroativo 

a 1º de maio
A  O “vale-peru” continuará a ser pago (VA em dobro em dezembro)
A Vários ataques foram barrados: redução do adicional noturno, hora 

extra, abono de férias e aviso prévio para os admitidos a partir de 
1º/5. O fim da gratificação por tempo de serviço para contratados a 
partir de 1º/5/2015 também foi cancelado.

A Quanto ao adiantamento do 13º salário, será pago na saída das férias.
A Empresa não aceitou a reintegração imediata dos demitidos em 2014.   

Parabéns a todos os 
metroviários que lutaram!

Estão de parabéns todos os 
metroviários que participaram da 
luta da Campanha Salarial. Todos 
aqueles que retiraram o uniforme 
e usaram o colete, a todos os 
seguranças que utilizaram a 
braçadeira. 

A luta continua agora pela PR 
igualitária, contra a privatização e 
o desmonte da empresa. 

Importante: a assembleia votou 
a contribuição de R$ 33 de todos 
os metroviários para pagar os 
custos da Campanha. 
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Continua a luta 
pela reintegração!
No dia 9 de junho, às 18h, será realizado, no Sindicato, 
um Ato pela Reintegração Imediata dos Demitidos e pelo 
Direito de Greve. No dia 9 completam-se dois anos da 
demissão de 42 metroviários
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Uma publicação do

No dia 10/5 foi publicada a sen-
tença que deu vitória aos de-

mitidos na greve de 2014. Mesmo 
com a vitória dos trabalhadores 
em 1ª e 2ª instância, o Metrô se 
recusa a cumprir a sentença, por 
isso continuamos na luta pela Rein-
tegração Já!

A sentença mostra que não 

houve motivo para que o Metrô 
tenha demitido os companheiros e 
reconhece que se tratou de prática 
antissindical da empresa. A demis-
são foi uma retaliação em decor-
rência da justa e poderosa greve 
que toda a categoria realizou. 

Por outro lado, a sentença 
nega a reintegração imediata e, 

dessa forma, acaba se contradi-
zendo, porque mesmo reconhecen-
do que a demissão é ilegal, obriga 
os companheiros a fi carem mais 
tempo fora de seus postos de tra-
balho. Por tudo isso, é importante 
seguirmos a luta e a pressão para 
que nossos colegas voltem imedia-
tamente!

Ato pela Reintegração Imediata dos 
Demitidos e pelo Direito de Greve!

Dia 9/6, quinta-feira, às 18h30, no Sindicato
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