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Os metroviários deram um belo 
exemplo de luta pela manutenção 
da Intrajornada e estão de 
parabéns. Mas ainda não 
conseguimos obter nosso objetivo 
e precisamos manter a  mobilização 
da categoria. A proposta do 
Sindicato é manter a nossa jornada 
e nossas escalas de trabalho

No dia 30/1 (segun-
da-feira) haverá 
uma nova reu-

nião no Ministério Pú-
blico do Trabalho com o 
objetivo de evitar a im-
plantação do intervalo de 
uma hora de refeição e 
buscar a edição das por-
tarias no MTE, conforme 
previsto no parágrafo 3º 
do artigo 71 da CLT (“o 
limite mínimo de uma 
hora para repouso ou re-
feição poderá ser reduzi-
do por ato do Ministério 
do Trabalho...”).

No dia 24/1 foi reali-
zada uma audiência com 
o ministro do Trabalho 
com a participação das 
direções do Sindicato e 
do Metrô. Foi elaborado 

um termo de audiência, 
que será apresentado 
ao Ministério Público do 
Trabalho. O ministro se 
comprometeu, por meio 
da SRTE (Superintendên-
cia Regional do Trabalho 
e Emprego), em formular 
as portarias previstas na 
CLT.

A assembleia de 26/1 
aprovou a elaboração 
de um aditivo ao nosso 
Acordo Coletivo, neces-
sário para a edição das 
portarias, que serão re-
gistradas na SRTE. Uma 
nova assembleia será re-
alizada no dia 31/1 para 
avaliarmos os novos 
acontecimentos da luta 
pela manutenção da in-
trajornada.

Intrajornada: a luta continua!

ASSEMBLEIA: 31/1  
Terça-feira, às 18h30, no Sindicato.

Plano de Lutas:
 Manutenção da Operação Padrão (sem 

horas extras e sem “quebra-galhos”)
 Setoriais nas áreas
 Mutirão: visitas às áreas 
 Suspensão do uso do colete (motivos: 

higiene e logística)
 Nova assembleia em 31/1

PR
O Metrô sinalizou que levará a 

discussão para o TRT. Vamos entrar 
em contato com o Tribunal para 
acelerar o processo.
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Inativos Sindicalizados
A assembleia do dia 26 aprovou que a 

deliberação sobre o reajuste das mensalidades 
será feita na assembleia em 31/1

Pauta: 
Intrajornada

PR 

A persistência é o caminho do êxito! 
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Veja o passo a passo 
da nossa luta!

Nos últimos meses estamos em negociação com a empresa e Ministério Público 
para garantir a manutenção da intrajornada. Com a intensa participação da 

categoria e do Sindicato mostramos que unidos somos fortes e podemos garantir 
nossas conquistas históricas. Veja o que já foi feito:
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Uma publicação do

Uso de coletes em defesa dos direitos, contra o aumento 
das integrações e tarifas e não à privatização do metrô em 
todos os locais de trabalho

Setoriais: Foram feitas setoriais 
em todas as bases, com grande 
adesão dos companheiros nas 
decisões encaminhadas

Em grande assembleia do dia 19/1 trabalhadores 
mantiveram a mobilização aprovando diversas 
atividades como manifestação na Sé, reunião com o 
Ministério do Trabalho, Operação Padrão, fi m das 
horas extras e quebra galhos

Ato na estação Sé no dia 24/1 contou 
com a participação de trabalhadores 
e da população
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