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O Brasil vai parar!

Greve Geral em 28/4
As Centrais Sindicais e os principais sindicatos do País já conﬁrmaram sua participação na
Greve Geral, marcada para 28/4. Os trabalhadores não aceitam perder a aposentadoria,
as leis trabalhistas e serem submetidos à terceirização. Se as propostas de Temer forem
aprovadas, nosso Acordo Coletivo não terá validade. Esta luta também é nossa!

Neste momento, estamos começando a nossa
Campanha Salarial, tendo
como principal eixo a luta
contra a privatização, ter-

ceirização e as Reformas
de Temer. Temos a convicção de que se não lutarmos
agora poderemos perder
conquistas históricas que
estão garantidas em nosso
Acordo Coletivo.
O povo brasileiro já
percebeu a gravidade da
situação e que é possível
reagir e derrubar os projetos de Temer. Prova disso
foram as grandes manifestações do dia 15/3, quando
nossa categoria parou, e o
dia 31/3, com a realização
de grandes atos de rua em
todo o Brasil.
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N

o dia 11/4 (terça-feira)
realizaremos uma assembleia para deliberar sobre
a Greve Geral (28/4). A classe trabalhadora sofre hoje
um bombardeio do governo Temer. Para impor as
Reformas da Previdência,
Trabalhista e a terceirização, ele conta com a apoio
da maioria do Congresso,
do Judiciário e da mídia.

Campanha Salarial 2017
A Pauta de Reivindicações foi entregue à empresa e agora é
começar a luta por elas. A principal é a luta contra a privatização, a
terceirização e as Reformas Previdênciária e Trabalhista. Veja no
verso deste boletim as principais reivindicações da Campanha.

ASSEMBLEIA, 11/4
Terça-feira, às 18h30, no Sindicato. Pauta: Greve Geral
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Seminário aprova Pauta e
elege Comissão de Negociação
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Principais reivindicações
da Campanha Salarial 2017
Não à terceirização, privatização
e às Reformas do governo Temer
Reajuste salarial de 6,08%
+ 6,71% (produtividade)
Reajuste do VR: 7,5% e VA de
R$ 662,38
Equiparação já! Pagamento dos
steps e progressão atrasados

No dia 25/3 os metroviários se reuniram para discutir
a conjuntura política e a organização da Campanha
Salarial 2017. Com ampla discussão e participação,
foi apontada como o principal reivindicação para este
ano a luta contra a privatização, a terceirização e as
Reformas do governo Temer

D

estacou-se o papel
fundamental dos metroviários na realização da greve no dia 15/3
contra as reformas da Previdência e Trabalhista. A
paralisação de diversas
categorias e as manifestações, que levaram milhões
às ruas, foram essenciais
para que a votação da reforma previdenciária fosse
adiada.
A pauta foi protocolada
no dia 30/3 com os eixos de
lutas da categoria. Entre eles

estão o reajuste salarial, no
VR e VA, volta das datas de
pagamento nos dias 15 e 30,
ampliação da licença paternidade, mais contratação,
PR igualitária entre outras
(veja ao lado).
Devemos lutar com o
conjunto dos trabalhadores,
do movimento sindical e popular contra os ataques aos
direitos. Se aprovado o pacote de maldades, o Acordo
Coletivo da categoria será
automaticamente destruído. Participe!

Mais contratação e reposição do
quadro
Plano de Carreira unificado da
GOP e GMT
Pagamentos nos dias 15 e 30
Adiantamento da 1ª parcela do
13º em 15 de janeiro
PR igualitária
Risco de vida de 30%
Fim da avaliação de desempenho
Implantação da 4X2X4 em todas
as bases da Corretiva
Mais investimentos no Metrus
Ampliação da licençapaternidade
Reintegração dos demitidos

Atenção ASs:

Reunião no próximo dia 20/4, às 10h e 15h30, no Sindicato
sobre os Projetos de Leis 644/16 e 6369/16 que tratam
sobre aposentadoria especial. Participe!
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