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contra a reforma trabalhista
participe!
O governo Temer conseguiu
aprovar uma série de
mudanças na legislação
trabalhista que passa a
valer a partir de 11 de
novembro. Dessa maneira os
trabalhadores brasileiros
serão prejudicados
com redução salarial,
precarização das condições
de trabalho, maior
rotatividade, legalização dos
bicos, entre outros

T

emer ainda quer aprovar a reforma da Previdência, que pode
acabar com a aposentadoria
de milhões de pessoas. A categoria metroviária, conhecida pela luta em defesa dos
direitos e do Acordo Coletivo,
também poderá ser afetada.
O Metrô já tenta emplacar di-

Por isso, vamos participar do Dia Nacional de Lutas
contra as reformas e os ataques do governo. Metroviários que estiverem de folga ou
fora do horário de trabalho
devem participar da luta em
defesa dos nossos direitos.

Em assembleia no dia 6/11, os
trabalhadores aprovaram a retirada
de uniforme na Operação no dia 10 (a
partir da escala que entra em 9/11 à
noite) e uso de adesivo contra a reforma
trabalhista e a privatização.
Haverá DISTRIBUIÇÃO DE CARTA
ABERTA a partir das 6h nas estações:
JAB, ITQ, BAS, BFU e LUZ.
Participe você também!
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versos ataques e tenta retirar
direitos do nosso acordo.

Metroviários
trabalharão
sem uniforme

DIA NACIONAL DE LUTAS
10/11, às 9h, na Praça da Sé
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Sindicato quer
esclarecimentos da empresa
Será solicitada reunião com o Metrô para tratar dos acordos
da jornada e compensação de horas e movimentação dos Oﬁciais
de Instalação, Oﬁciais de Movimentação, Técnicos de Sistema
Metroviário e Técnicos de Segurança do Trabalho

N

o ﬁnal da recente
Campanha Salarial foram fechados os acordos da jornada e da compensação de
horas. A empresa, no entanto, encaminhou proposta de alteração, que
foi rejeitada pela categoria. Por isso, o Sindicato
está solicitando uma reunião com o Metrô para
tratar desses acordos.
Também na pauta da reunião estarão
as movimentações dos

Oﬁciais de Instalação,
Oﬁciais de Movimentação, TSM (Técnicos de
Sistema Metroviário) e
Técnicos de Segurança
do Trabalho. O Sindicato cobra que, assim
que o Codec aprovar
as movimentações dos
Oﬁciais, a empresa terá
no máximo seis meses
para cumpri-las. Com
relação aos TSMs, queremos esclarecimentos
sobre como serão feitos
os pagamentos.

Assembleia repudia postura
autoritária da chefe da OPE
Os metroviários repudiaram, em assembleia realizada
em 6/11, a postura autoritária e
assediadora de Cristina Bastos,
chefe da OPE. Há poucos dias,
na estação Consolação, ela cronometrou o tempo de espera
nas duas bilheterias que esta-

vam funcionando e, ao ver um
funcionário jantando, gritou
com ele dizendo que ele deveria estar trabalhando. Cristina
também assediou ASs, gritando
com eles para que retirassem
uma família de pedintes, com
histórico de problemas.

Isso tudo acontece quando há uma grande falta de
quadro no metrô, provocando
grande estresse aos trabalhadores, com vários empregados sendo agredidos, como
aconteceu recentemente na
estação PDS.

Festa do Sindicato
é na sexta-feira!
10/11, das 22h às 4h, no Golden House
Se você ainda não tem o seu convite, procure um diretor do Sindicato
ou vá até à sede da entidade. Também haverá venda no local.
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