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Metrô PIORA o 
que já era ruim

 18h30, no Sindicato. Pauta: Acordo da Jornada de 
Trabalho e Comissão de Verifi cação das Contas do Sindicato. Participe! 

A “nova” proposta retira o 
direito às jornadas e escalas 
para todos os trabalhadores 

que forem contratados depois 
da renovação do Acordo, com o 

objetivo de dividir a categoria.  
Todos à assembleia de 7/11!

Proposta da empresa

ASSEMBLEIA,  7/11 (quinta)

Questionário do Metrô 
busca confundir a 

categoria
O Metrô, por meio de um ques-

tionário, procura confundir a cate-
goria e não diz o que o Sindicato de-
fendeu na negociação. Mas, ao mes-
mo tempo, deixa muito claro que não 
quer manter os direitos da categoria 
para os novos funcionários.

A proposta retira alguns “bodes”, 
como, por exemplo, a ampliação da 
jornada para os atuais funcionários 
do CCO, mas mantém a crueldade 
da ampliação de jornadas, fim das 
escalas de revezamento e acaba com 
a intrajornada de meia hora para os 
novos funcionários. 

Na reunião desta terça-feira 
(5/11), o Sindicato reafirmou a 
rejeição a essa proposta e reiterou 
a defesa da 4x2x6x4 como a escala 
ideal para os turnos fixos diurnos. 
Reafirmou também a defesa 
intransigente da 4x2x4 como a 
escala que garante a quantidade 
necessária para o trabalho noturno 
na Estação, Tráfego e Segurança.  

O Metrô mantém a ameaça 
de que, caso não tenha o Acordo 
assinado até o dia 10, implementará 
escalas e jornadas conforme a CLT.  O 
Sindicato entende que ele só perderá 
sua validade após a assinatura de um 
novo Acordo. 

Diante dos ataques à categoria, 
com a retirada de direitos e 
ampliação da jornada, é fundamental 
a continuidade do uso do adesivo e 
a participação na assembleia para 
construir as formas de luta. 
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Uma publicação do

No dia 9/11 (sábado), 
a partir das 19h, haverá 
a posse da diretoria 
(gestão 2019/22), na 
sede do Sindicato. Após 
a solenidade, acontecerá 
a Festa de 38 anos do 
Sindicato, com animação 
do DJ Douglas Ribeiro e 
da Banda dos Seguranças 
do Metrô. Na festa, as 
bebidas e espetinhos 
poderão ser adquiridos 
com o vale-refeição ou 
cartões de débito ou 
crédito. 

As metroviárias 
e metroviários 
sindicalizados têm 
direito a quatro convites 
para a festa. Os 
convites são limitados. 
Reservas podem ser 
feitas pelo endereço 
festadosindicato.
metroviarios-sp.org.
br. e os ingressos 
devem ser retirados 
na sede do Sindicato 
antecipadamente. 
Garanta já o seu e 
participe!

Sindicato participa de 
Audiência Pública no Senado

Posse da diretoria e festa
do Sindicato no dia 9/11

Wagner Fajardo, 
coordenador-geral do 
Sindicato, participou 
de Audiência Pública 
na Comissão de 
Direitos Humanos 
do Senado, em 4/11, 
sobre a aposentadoria 
especial. Com a 
aprovação da reforma 
da Previdência, 
diversos trabalhadores 
correm o risco de 
perder este direito. 
Uma PEC está em 

tramitação no 
Congresso para definir 
as novas regras.

Por conta disso, a 
Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação 
Participativa está 
realizando Audiências 
Públicas sobre o tema. 
Em sua participação, 
Fajardo ressaltou 
que os metroviários 
têm conseguido 
na Justiça o direito 
à aposentadoria 

especial. Ele lembrou 
que metroviários de 
várias áreas estão 
expostos a riscos 
dentro do sistema. 

Tanto Fajardo 
como os outros 
debatedores 
reclamaram que 
a legislação atual 
e a reforma da 
Previdência não 
reconhecem o direito à 
aposentadoria especial 
de várias categorias 

profissionais. 
Participaram também 
os representantes da 
Federação Nacional 
dos Metroferroviários 
(Fenametro), Claudete 
Gomes (vice-presidente 
do DF), Rodrigo 
Kobori (secretário 
geral), Carlos Alberto 
Cassiano (secretário 
de meio ambiente) e 
Hugo (secretário de 
relações sindicais do 
SindMetrô-DF).

DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL


