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Assembleia de 25/4 decidiu greve em 30/4 e a realização de uma assembleia  
para organizar a paralisação em 29/4. Continua o uso de coletes e adesivos! 

GREVE em 30/4 

No Sindicato, às 18h30. Pauta: Greve em defesa dos direitos.  Participe!

Foto: Paulo Iannone/ Sindicato

Campanha Salarial 2019

Assembleia em 29/4 (segunda-feira)

Após quatro reuniões de nego-
ciação, o Metrô negou reivin-
dicações importantes para a 

categoria, como o aumento real, equipa-
ração salarial, instalação da Comissão 
dos ASMs, readmissão de Joaquim José, 
treinamento de bilheteria para todos os 
OTMs1 e reposição da escala base. Além 
disso, não renova a cláusula do descon-
to da mensalidade sindical nem respon-
deu reivindicação de investimento no 
FSA que garante o subsídio ao plano de 
saúde dos aposentados. 

Com relação ao Plano de Saúde do 
Metrus, empresa mantém a proposta 

de ataque, não garantindo o custeio de 
84% e querendo reduzir sua participa-
ção a 15,3% da folha de pagamento. Na 
prática, isso inviabiliza a manutenção 
do MSI. 

O Metrô anunciou na última reu-
nião que não negociará a PR 2019/2020 
durante a Campanha Salarial nem se 
comprometerá com o valor mínimo 
como vem acontecendo nos últimos 
anos. 

A empresa propôs apenas a reposi-
ção de inflação pelo índice IPC-Fipe nos 
salários e no VA e VR, sem aumento real. 

Diante da intransigência da em-

presa, a assembleia realizada em 25/4 
decidiu marcar greve a partir de zero 
hora de 30/4, com uma assembleia para 
preparar a paralisação em 29/4. Foi vo-
tada a continuidade do uso de coletes 
(Estação e Tráfego) e adesivos (Manu-
tenção, Segurança e Administração) e 
a realização de mutirões de diretores e 
ativistas na Operação. 

Também foi decidido enviar ao 
Metrô uma carta reafirmando nossas 
principais reivindicações e exigindo a 
retirada de todas as advertências ver-
bais e anotações no CIP (Controle Indivi-
dual de Pessoal).  

Assembleia em 25/4 
decide pela GREVE
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Uma publicação do

1º DE MAIO UNIFICADO contra 
o FIM DA APOSENTADORIA!

Avança mobilização da categoria!

O Dia 
Internacional 
do Trabalhador 
será histórico 
em 2019. As 
Centrais Sindicais 
brasileiras se 
uniram contra 
a reforma da Previdência de Jair 
Bolsonaro (PSL) e no ato de 1º de 
maio vão anunciar os próximos 
passos da luta. O tema escolhido 
neste ano é “Contra o fi m das 

aposentadorias; por 
mais empregos e 
salários decentes”.

O evento está 
previsto para começar 
às 10 horas no Vale do 
Anhangabaú com shows 
gratuitos de artistas 

como Leci Brandão, Ludmilla, 
Simone e Simaria, Maiara e 
Maraísa, Paula Fernandes, Mistura 
Popular, entre outros. À tarde 
haverá ato político.

A partir das 10 horas no Vale do Anhangabaú. Participe!

Desde o início da Campanha Salarial várias atividades foram realizadas para mobilizar a categoria e 
denunciar o fi m da aposentadoria proposto pela reforma da Previdência. Foram assembleias, setoriais, 

cafés com usuários e com vizinhos. A população foi bastante receptiva e participou do abaixo-assinado das 
Centrais Sindicais contra a reforma. Os metroviários estão mobilizados para lutar por suas reivindicações! 

Campanha Salarial 2019 

Lei 
6.149/74

Diante de várias 
agressões aos ASMs, 
a mais recente com 

apoio de alguns usuá-
rios, a assembleia vo-
tou que os materiais 
do Sindicato deverão 
citar a Lei 6.149, que 
regulamenta a segu-
rança no transporte 

metroviário. 

A categoria aderiu ao uso dos 
coletes nas estações e no Tráfego 

e dos adesivos na Manutenção, 
Segurança e Administração

Cafés com  Usuários nas estações 
dialogaram com a população

Cafés com Vizinho no PAT, PIT e POT 

Setorial unifi cada na Manutenção Noturna 

Coleta de assinaturas em várias estações 
contra a reforma da Previdência
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