
16 de Maio de 2017

550Nº

Metrô quer atacar 
nossa periculosidade

ASSEMBLEIA, 22/5  
Segunda-feira, às 18h30, no Sindicato. Pauta: Campanha Salarial 2017

Além dos ataques que 
a empresa informou 
na Carta de 8/5 (veja 

box abaixo), anunciou tam-
bém a retirada da periculo-
sidade do EMR/OF/PIT, fato 
este que pode signifi car o 
início de um processo de 
fi m da periculosidade da 
manutenção e operação. 

Participe da assembleia 
de 22/5 para organizarmos 
nossas ações. Não aceitare-
mos ataques aos nossos di-
reitos que foram conquista-
dos com muita luta. 

O momento é de união 
para conquistarmos nossas 
reivindicações e lutar con-
tra as Reformas de Temer.  

Precisamos da unidade da categoria diante das ameaças da 
empresa. Participe da assembleia de 22/5 para organizarmos 

a luta e discutirmos ações contra os ataques da empresa

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 progressões atrasados 
Mais contratação e reposição do quadro 
Plano de Carreira unificado da GOP 
Equiparação salarial e Plano de Carreira para a 
GLG 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 licença paternidade 
Compensação financeira ou folgas para os mem-
bros voluntários das brigadas de emergência da 
manutenção, logística, administração e obras
Reintegração dos demitidos

Pacote de maldades do Metrô: veja alguns itens
 Reduzir o adicional noturno de 50% para 20%
 Limitar o adicional noturno até 5h da manhã
 Diminuir o adicional de horas extras de 100% para 50%
 Retirar anuênio para os admitidos após 1º/5/2016
 Ofi cializar o pagamento da 1ª parcela do 13º nas férias 

(antes era em 15/1)
 Acabar com o Plano de Saúde do Metrus
 Atacar o Adicional de Periculosidade
 Retirar o Risco de Vida dos ASMs 1, 2 e 3 que ainda 

recebem esse adicional
 Retirar Adicional de Motorista
 Criar o banco de horas
 Quer deixar de pagar as despesas referentes acidentes 

no percurso de trabalho
 Quer reduzir período de estabilidade após afastamento 

do trabalho

Principais Reivindicações
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Uma publicação do

Depois da 
vitoriosa Greve 

Geral de 28/4, 
Centrais Sindicais 

e movimentos 
populares 

organizam marcha 
a Brasília contras 

as Reformas da 
Previdência e 

Trabalhista e a 
terceirização. 

Participe!

As Centrais Sindicais e mo-
vimentos populares mar-
caram para 24/5 o Ocupa 

Brasília. O objetivo é avançar na 
mobilização nacional contra as 
Reformas de Temer e a terceiri-
zação. 

A Greve Geral de 28/4 mos-
trou a disposição do povo brasi-
leiro em derrubar as Reformas 
de Temer, mas a luta continua. 
Várias atividades acontecerão 
na próxima semana. 

Serão realizadas várias ações 

para pressionar os deputados 
e senadores a votarem contra 
as Reformas. No dia 24 faremos 
parte de uma grande ocupação 
em Brasília ao lado de milhares 
de trabalhadores que irão pro-
testar contra a retirada de direi-
tos. Para isso, os metroviários es-
tão organizando uma caravana 
a Brasília. Se você tem interesse 
em ir a Brasília, procure a se-
cretaria-geral do Sindicato para 
inscrever-se: sindicato@metro-
viarios-sp.org.br ou 2095-3600. 

Nossos ônibus sairão às 17h 
de 23/5 do Sindicato e chegare-
mos de volta no dia 25/5 à noi-
te. Informe ao Sindicato o nome 
completo e RG civil até 18/5 e ga-
ranta sua vaga no ônibus. Para 
a caravana será obrigatório por-
tar o RG original. Verifi que sua 
escala e participe da Marcha a 
Brasília. Convide amigos e fa-
miliares. 

Participe dessa luta e ga-
ranta seus direitos e das pró-
ximas gerações. 

Vamos ocupar Brasília 
contra as Reformas de Temer

Participe da Audiência Pública 
contra a privatização do Metrô

Foi marcada uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa para 
denunciar a intenção do governo Alckmin de privatizar as Linha 5–Lilás 
e 17 – Ouro do metrô.

Participe da Audiência Pública dia 29/5, segunda-feira, às 19h, no 
Plenário Tiradentes da Alesp. Mobilize-se contra a privatização! 


