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Intensiﬁcar a luta contra
a reforma da Previdência

No dia 20/11, o
governo federal
anunciou a
retomada da
tramitação da
reforma da
Previdência, que
acaba com a
aposentadoria dos
trabalhadores.
Temer quer aprová-la
ainda neste ano.
É preciso lutar
e impedir a reforma!

O

movimento
sindical está
discutindo um
dia de Greve Geral por
conta da votação da
reforma da Previdência.
No recente Seminário
da Diretoria do
Sindicato foi aprovada,
por unanimidade,
a participação da

nossa categoria
nas mobilizações
convocadas pelo
movimento sindical.
A assembleia
de 28/11 vai debater
a participação dos
metroviários nessas
mobilizações e na
possível Greve Geral.
Participe!

Metroviários realizarão seu

12º congresso
A assembleia de 28/11 também definirá os critérios de
realização do 12º Congresso dos Metroviários, que será
realizado em 2018. Esta é maior instância de caráter
deliberativo da categoria, daí a importância da participação
dos companheiros em todas as suas etapas.
Na assembleia, a categoria vai dar início à organização
do Congresso, definindo a sua comissão organizadora,
o calendário que estabelecerá prazos para a inscrição e
eleição de delegados, apresentação de teses, entre outros.

ASSEMBLEIA, 28/11 (terça-feira), no Sindicato

 18h30: Previsão Orçamentária para 2018
 19h30: Luta contra a reforma da Previdência,

12º Congresso e temas gerais da categoria

VEJA O CALENDÁRIO
DE SETORIAIS NO SITE
DO SINDICATO
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Assinado acordo
por dois anos
Tendo em vista o julgamento do processo de Intrajornada no
dia 17/11, o Sindicato se reuniu com a empresa para garantir a
manutenção do Acordo, conforme fechado na Campanha Salarial
Assinamos o acordo com
validade de dois anos a partir
de 11/11, que nos garante a
meia hora remunerada de refeição, hora extra programada noturna nos tráfegos das
L1 e L3, as jornadas noturnas
da Manutenção com no máximo 7 horas, escala 4x2x4 da
Operação, 6x1x3x4 no Restabelecimento, além de outras
que representam grandes conquistas da categoria.
A empresa, no entanto, alegando não ter conseguido privatizar a Linha 5, propôs a implanta-

ção da escala 4x1x4x3
noturna para os novos
funcionários da Operação das Linhas 5 e 15.
Assim que a empresa
nos enviar a proposta,
discutiremos a sua aprovação ou não em uma
assembleia.
O Sindicato continua a negociação da
proposta de acordo sobre o 042/043, que a empresa também ficou de enviar, e que também será deliberado em assembleia da categoria.

Sorteio para o final de ano
na Colônia de Férias
Foto: arquivo/Sindicato

As inscrições para
o sorteio de vagas para
o final de ano na Colônia de Férias do Sindicato estão abertas e
vão até 30/11. Para participar, entre em conta-

to com a Secretaria de
Esportes, Lazer e Cultura (responsável Marcelo) através do telefone
(11) 2095-3607 ou pessoalmente na sede da
entidade.

As datas disponíveis são dos dias
29/12 a 3/1. A realização do sorteio
acontecerá no dia 1º/12, às 19h, no
Sindicato.
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2/12: Atividades
Contra o Racismo!

Foto: Mídia Ninja

No dia 2/12 (sábado), a partir das 14h,
no Sindicato, serão realizadas várias
atividades culturais contra o racismo (música,
debates, teatro…). Haverá também um ato pela
readmissão do metroviário Valter Rocha.
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