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Campanha Salarial 2017

Mobilização impede
ataques do Metrô
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A luta da categoria impediu o Pacote de
Maldades que o Metrô queria impor.
A assembleia de 1º/6 aprovou a proposta
da empresa e fechou a Campanha Salarial
2017. Os metroviários estão de parabéns
pela resistência aos ataques!
Veja os principais pontos:
Reajuste salarial de 3,71%; mesmo índice aplicado ao VR e VA
PR: garantido o pagamento mínimo de
R$ 5.816,18, corrigido pelo índice da
IPC/Fipe, no próximo ano em duas
parcelas (30/3 e 30/4/18)
Mantido o pagamento de 100% para o
Adicional de horas extras
Mantido o pagamento de 50% do Adicional Noturno
Empresa retirou proposta de não pagar anuênios aos admitidos após
1º/5/2016
Retirada da proposta de banco de horas. Sindicato e Metrô vão elaborar
um Acordo Específico viabilizando a
implantação de novo sistema para
substituir o sistema 042/043
Suspensa a proposta de retirada da

Periculosidade aos companheiros
EMR/OF/PIT
Empresa se compromete a elaborar
proposta de carreira única na GOP,
considerando os cargos de Operador
de Transporte Metroviário e Agente de
Segurança Metroviária em todos os
níveis
Renovação do Plano de Saúde do Metrus por mais um ano
Metrô apresentará, em 90 dias, estudo de viabilidade para enquadramento salarial dos cargos de Oficial de
Manutenção e Instalações em relação
ao Oficial de Manutenção Industrial;
do Técnico de Segurança do Trabalho
em relação ao Técnico de Sistemas
Metroviários e do Oficial de Manutenção em relação ao Oficial de Logística
ou Oficial de Manutenção Industrial

Empresa se compromete a realizar
em 2017 as progressões salariais
referente aos anos de 2016 e 2017
com início das movimentações em
1º/7/17 e conclusão em 31/12/17
Demitidos de 2014: empresa se manifestará em 90 dias sobre a reintegração
Intrajornada: Metrô assumiu o compromisso em reproduzir no Acordo
Coletivo 2017/2018 o documento que
foi encaminhado à SRTE. Caso as portarias não sejam aprovadas, aplicará
uma hora de intervalo sem aumentar a
jornada de trabalho
Corretiva do POT e PCR: será inserida
no Acordo Coletivo a escala 4x2x4
Manutenção de todas as outras cláusulas do Acordo 2016 /2017

Continua a luta contra as
Reformas de Temer!
A força dos metroviários foi demonstrada na
Campanha Salarial e também nas duas greves vitoriosas que aconteceram em 2017.
Mas a luta continua para barrarmos as Reformas da Previdência e Trabalhista, pela
revogação da lei da terceirização e contra a
privatização e terceirização do Metrô.
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Grande mobilização no dia
1º/6 em defesa dos direitos
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Manifestação partindo de Sé em direção ao Edifício Cidade II
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Setorial uniﬁcada da Manutenção em Sé na madrugada de 1º/6

Em grande mobilização da categoria no dia 1º/6, centenas de trabalhadores ﬁzeram ato que
percorreu as ruas do centro da cidade até o Edifício Cidade II, sede administrativa do Metrô

P

or volta das 10h já começavam a chegar
funcionários vindos
de todos os postos. Os companheiros do PAT, PIT e PCR
se reuniram pela manhã e,
organizados, ﬁzeram caravanas até a estação Sé. Às
11h a passeata teve início
indo em direção à Rua Boa
Vista, onde está localizada
a sede do Metrô e a Secretaria Estadual de Transportes
Metropolitanos.
Na madrugada do dia 1º/6
toda a Manutenção se reuniu na estação Sé numa
grande setorial, demonstrando sua mobilização. No
Uma publicação do

dia seguinte, a Rua Boa Vista foi fechada pelos trabalhadores para a realização
da manifestação, enquanto
os coordenadores gerais do
Sindicato se reuniam com
a direção da empresa. O
resultado positivo das negociações foi fruto da mobilização da categoria, que deu
uma grande demonstração
de força ao lutar em defesa
do Acordo Coletivo e dos direitos conquistados.
Todas e todos estão de
parabéns! A unidade da
categoria provou que podemos garantir nossos direitos
e lutar por mais conquistas.

Setoriais: não haverá
desconto das horas
Na noite de 1º/6 a empresa oficializou ao Sindicato que
não haverá desconto de horas referente às mobilizações da Campanha Salarial. Também não haverá necessidade de compensação.
O Metrô também confirmou o pagamento da Periculosidade aos companheiros do EMR/OF/PIT em 8/6, já
que não fez o pagamento do adicional na última folha.

Assembleia aprova contribuição
A assembleia realizada em 1º/6 aprovou uma contribuição da categoria para ajudar nas despesas da
Campanha Salarial 2017. Será realizado um desconto
de 0,6% do salário base.
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