
23 de Maio de 2017

551Nº

Categoria decide:
Estado de Greve

ASSEMBLEIA, 30/5  
terça-feira, às 18h30, no Sindicato. Pauta: Campanha Salarial 2017

Diante da proposta do 
Metrô em retirar vá-
rios direitos dos traba-

lhadores, a categoria decidiu 
pela decretação de Estado de 
Greve. Não aceitaremos os 
ataques aos Adicionais No-
turno e de Periculosidade e 
a extinção do Metrus, entre 

outras maldades pretendidas 
pela empresa.  

A assembleia também vo-
tou encaminhar às Centrais 
Sindicais a necessidade da re-
alização de uma nova Greve 
Geral no País contra as Refor-
mas de Temer e pela revoga-
ção da lei da terceirização. 

Em assembleia, 
categoria 

decretou Estado 
de Greve a partir 

de 22/5. Foi 
aprovado um 

Plano de Lutas e 
realização de nova 

assembleia em 
30/5

Campanha Salarial 2017

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
 Deixar de pagar as despesas referentes 

acidentes de trajeto
 Reduzir período de estabilidade após 

afastamento do trabalho

Veja o Plano de Lutas:
22/5: Estado de Greve

29/5: Distribuição de Carta Aberta à 
População a partir das 6h

29/5: Audiência Pública Contra a Pri-
vatização do Metrô na Alesp, a partir 
das 19h, e a partir desta data USO DO 
COLETE DA CAMPANHA

30/5: Assembleia 

1º/6: Setoriais Unificadas da Manuten-
ção

 Uso de adesivo

Suspensão das horas extras

Foto: arquivo/Sindicato
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Uma publicação do

Na noite de quar-
ta-feira (17/5), 
vieram à tona 

novas denúncias con-
tra Michel Temer. O 
STF (Supremo Tri-
bunal Federal) abriu 
inquérito para inves-
tigá-lo por corrupção 
passiva, obstrução à 
Justiça e organização 
criminosa. 

No sábado (20/5), 
a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) 
decidiu encaminhar 
pedido de abertura de 
impeachment do pre-
sidente à Câmara dos 

Deputados. Este é o 
nono pedido de saída 
de Temer no Congres-
so Nacional.  

Sem legitimidade 
para governar, Temer 
e seus aliados insis-
tem nas Reformas da 
Previdência e Traba-
lhista, que acabam 
com a aposentadoria 
e direitos conquista-
dos, e só benefi ciam 
os grandes empresá-
rios. Por isso, as Cen-
trais Sindicais e mo-
vimentos populares 
estão preparando o 
Ocupa Brasília. 

Fora Temer e suas Reformas!

Metrô contrata ex-
gerente da Odebrecht

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: dia 29/5, segunda-feira, às 19h, no Plenário Tiradentes da Alesp. 
Mobilize-se contra a privatização!  Sairão ônibus para a audiência de ANR, às 17 e 
de PCR e PAT, às 16h30.

Ato na avenida Paulista, dia 21/5, pelo Fora Temer  

Em abril, o Metrô contratou como che-
fe de departamento um ex-executivo da 
Odebrecht. Lucas Pereira Elias Benvenuto, 
gerente comercial da Odebrecht até janei-
ro deste ano, será o responsável pelo “De-
partamento de Estudos de Demanda, Inte-
gração e Viabilidade de Empreendimentos”. 

O nome grande e pomposo na prática 
representa o departamento que tem como 
objetivo implementar a entrega do Metrô à 
iniciativa privada seja através de privatiza-
ção ou terceirizações. 

CONTRA A PRIVATIZAcÃO DO METRÔ

Foto: Roberto Parizzotti/CUT

Os metroviários 
participarão do 
Ocupa Brasília, 

uma marcha que 
será realizada no 
dia 24/5 (quarta-

feira) contra as 
Reformas da 

Previdência e 
Trabalhista e a 
terceirização, 

pela saída do 
presidente Temer


