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24/8 (quarta-feira)

Almir Coqueiro, da GMT/
MTV/CCV, foi demitido 
por questionar o não 

pagamento de steps e Lupér-
cio, da GMT/MTV/VPL, por 
ser testemunha em processo 
judicial.

São demissões arbitrárias, 

que não correspondem a ações 
de uma empresa responsável 
por um serviço público essen-
cial. Hoje a falta de quadro 
atinge todos os setores e torna 
as condições de trabalho cada 
dia piores.

Precisamos defender os 

companheiros e colegas de 
trabalho Coqueiro e Lupércio, 
demitidos injustamente pela 
empresa, e o emprego dos tra-
balhadores. Participe da as-
sembleia que decidirá um 
plano de lutas pela reinte-
gração dos companheiros.

 18h30, no Sindicato
Pauta: Defi nição de ações para a reintegração dos 

companheiros Coqueiro e Lupércio

A assembleia do dia 24/8 (quarta-feira) vai defi nir ações para a volta dos 
companheiros Coqueiro e Lupércio, demitidos injustamente. Participe! 

Pela reintegração imediata 
de Coqueiro e Lupércio!

Setorial do pessoal da manutenção na estação Sé, dia 16/6, pela reintegração dos companheiros demitidos 
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Uma publicação do

Eleições do Sindicato começam no dia 28/8!

Intrajornada
O Ministério Público do 

Trabalho moveu uma Ação 
Civil Pública contra o Metrô, 
pois há cerca de 1.300 proces-
sos de intrajornada, mesmo 
após orientação do Sindica-
to para que a categoria não 
entrasse com ação judicial, 
uma vez que em assembleia 
a categoria reivindicou meia 
hora de refeição remunerada, 

como funciona hoje, e o obje-
tivo é buscar uma portaria 
junto ao Ministério do Traba-
lho para garantirmos essa rei-
vindicação.

Está agendada audiência 
no TRT em 30/08, mas antes 
dessa data o Sindicato busca 
junto à empresa o prossegui-
mento das negociações para 
conseguirmos a portaria, ga-

rantindo horário de refeição 
remunerado e  nossas escalas 
de trabalho.

Portanto exigimos que 
a empresa negocie. Caso o 
Metrô não desenvolva uma 
proposta negociada, a as-
sembleia da categoria no dia 
24/08 aprovará formas de lu-
tas para garantir nossa con-
quista.

Eleições do Sindicato começam no dia 28/8!

Mesários e fi scais das chapas 
concorrentes percorrerão todas 

as áreas da empresa coletando os 
votos em urnas de votação. 

Haverá uma urna na sede do Sindicato, 
a partir de 29/8 (segunda-feira), das 9h às 
18h. Nela poderão votar os aposentados 
assistidos e todos aqueles que não 
conseguirem votar em suas áreas. O 
metroviário sindicalizado que não tiver 
seu nome na relação de votantes poderá 
votar em separado. O voto será conferido. 
Caso sua situação esteja regular e não 
tenha votado em outra área, seu voto será 
validado e incluído com os demais. 

Nome a nome
A próxima diretoria do Sindicato 

funcionará de forma colegiada, não 
existindo mais as fi guras do presidente, 
vice-presidente e secretário-geral. A 
inscrição para a eleição foi feita por 
chapas, mas a eleição dos membros será 
nominal nas áreas. 

Na próxima semana será distribuído o 
Boletim da Comissão Eleitoral com o roteiro 
das urnas e mais informações. 

Cinco chapas estão inscritas 
para as eleições do Sindicato, 
gestão 2016/2019. As eleições 
serão iniciadas no dia 28/8 
(domingo) e seguirão até 1º/9 
(quinta-feira). Participe!


