
Motivos não faltam para 
os metroviários cru-
zarem os braços no 

dia 28/4. O governo Temer, com 
apoio da maioria do Congres-
so Nacional, quer acabar com a 
nossa aposentadoria, os direitos 
trabalhistas e impor a terceiriza-
ção total.

O governo tem pressa e faz todo
tipo de manobra para aprvar 
suas Reformas no Congresso. A 
Reforma Trabalhista poderá ser 
votada nos próximos dias. Agora 
é o momento de reagir. A Gre-
ve Geral é o nosso instrumento 
para barrar esses ataques. 

Não podemos permitir que nos 
arranquem direitos como férias, 
13º salário e jornada de trabalho. 
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Vamos lotar a assembleia de 27/4 para defl agrarmos e organizarmos a Greve Geral, 
marcada para 28/4. O momento é decisivo e precisamos lutar para derrubar as Reformas da 

Previdência e Trabalhista e a terceirização

RUMO À GREVE GERAL!
27/4: Assembleia Decisiva

signifi ca o fi m da aposentadoria

acidentes de trabalho, jornadas 

Todos à assembleia do dia 27/4. 
Vamos à luta! É o nosso futuro e o 
de nossos fi lhos que está em jogo!

A Reforma da Previdência signifi ca o fi m da aposenta-
doria 

A Reforma Trabalhista quer eliminar vários direitos,
 duramente conquistados

A terceirização trará precarização, aumento de acidentes 
de trabalho, jornadas mais longas e salários menores

A privatização vai acabar com a empresa pública e 
seremos todos demitidos

PORQUE PARAR NO 

                 
                 

          DIA 28/4 :

Assembleia, 27/4 (quinta-feira), às 18h30, no Sindicato   
Pauta: Greve Geral em 28/4
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Uma publicação do

Com a terceirização das bilheterias, serão extintos postos de trabalho, OTMs 
perderão seus empregos e sofrerão inicialmente corte nos seus adicionais de risco 

de vida e quebra de caixa

Sem comunicação ade-
quada aos metroviá-
rios e à população, o go-

verno Alckmin avançou no 
processo de terceirização 
das bilheterias de todo o 
metrô. A empresa pretende 
começar em breve a venda 
dos bilhetes já com os fun-
cionários terceirizados. 

A empresa já informou que 
desativará as nossas bilhe-
terias. Com isso, além da 
extinção de postos de tra-
balho, os OTMs 1 perderão 
inicialmente até 30% de sua 
renda e depois seus empre-
gos.

No momento, as áreas mais 
afetadas são os OTMs 1 e 
algumas áreas da manu-
tenção como iluminação e 
limpeza de caixas-d´água. 
E esse ataque de Alckmin é 
mais um passo para a priva-
tização de todo o metrô, que 
poderá trazer demissões e 
precarização do trabalho. 

No dia 19/4 foram realizadas 
plenárias que aprovaram 
um Plano de Lutas contra 
essa iniciativa, incluindo a 
participação da categoria na 
Greve Geral de 28/4.  

Veja ao lado

Fortalecer a construção da Greve 
Geral do dia 28, que tem como pauta 
a luta contra a terceirização, a pri-
vatização do metrô e as Reformas 

da Previdência e 
Trabalhista.

Reunião com todos os ativistas, 
cipistas e todo o Conselho Consul-
tivo no dia 24/4 de preparação de 

ações para a greve do dia 28. 

Uso do adesivo.

Realizar iniciativas jurídicas que 
auxiliem a luta contra a 

terceirização.

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

 Plano de Lutas
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