
ESTADO DE GREVE!

25 de janeiro de 2020

603Nº

Diante de vários ataques, 
assembleia de 23/1 decidiu 

pela decretação de Estado 
de Greve. Todos com o 

adesivo a partir de 29/1! 
Participe das atividades 

convocadas pelo Sindicato

Veja os motivos para 
intensifi carmos nossa 
mobilização:

Categoria decreta

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

 Falta de funcionários

  A falta de quadro tem pro-
vocado o adoecimento de 
metroviários e precariza o 
serviço prestado à popula-
ção. Contratação, já! 

 Empresa não cumpre 
o Acordo da Jornada de 
Trabalho

Até agora o Metrô não se 
reuniu com o Sindicato 
para discutir a implanta-
ção do Acordo. Isso tem 
causado vários transtor-
nos. Existem várias ques-
tões a serem tratadas, 
como a decisão da empre-
sa de não permitir a parti-
cipação dos metroviários 
com Intrajornada de uma 
hora no turno noite.

Além disso as novas es-
calas não garantiram ne-

nhuma ASM nas escalas 
noturnas.

 Retirada do pagamento 
de Adicional de 
Periculosidade aos 
OTMs4 no CCO, Pintura e 
Ofi cina de escada rolante
Diante do anúncio da em-
presa de retirada do Adi-
cional, os funcionários do 
CCO estão utilizando co-
lete desde 1º/1. Os traba-
lhadores da Pintura e da 
Ofi cina de Escada Rolante 
também estão mobilizados 
e realizaram café com vi-
zinho no PIT e no PAT. Até 
agora a empresa mantem-
-se intransigente e diz que 
não vai pagar no mês de 
fevereiro. 

 Mudança compulsória 
dos funcionários da 
Manutenção de jornada 

noturna para a diurna

 Trem sem operador na 
Linha 15-Prata
Trabalhadores não acei-
tam orientação do Metrô 
de trem sem Operador. A 
iniciativa coloca em risco a 
vida de usuários e metro-
viários.

 Desvio de função dos 
ASMs
Sindicato orienta aos ASMs 
que não aceitem o treina-
mento de bloqueio. Isso é 
desvio e descaracteriza a 
função.

 Manobra de trens nos 
pátios e Equipes Mistas 
no Restabelecimento

Metrô quer que trabalha-
dores da Manutenção ope-
rem trem nos pátios, esva-
ziando a função dos OTs. 

O setor de Restabelecimen-
to (REN e REL) está enfren-
tando um brutal ataque 
contra sua estrutura. A 
segurança dos técnicos da 
eletrônica e da eletromecâ-
nica está sendo violentada 
pela imposição de Equipes 
Mistas, onde esses profi s-
sionais especializados são 
levados a atuar em ativida-
des de alto risco sem a devi-
da habilitação e em contra-
riedade à legislação. 

 É necessário treina-
mento de bilheteria 

 para todos os 
 OTMs1 
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Uma publicação do

 Previsão orçamentária: A previsão orçamentária para 2020 
foi aprovada em assembleia específi ca em 23/1.

 Estado de Greve a partir de 23/1

 Uso do adesivo em todas as áreas a 
partir de 29/1

 Distribuição de Carta Aberta em 29/1

 Nova assembleia a ser realizada 
na primeira semana 
de fevereiro

Calendário de Mobilização

A Justiça determinou que a PR deve ser paga 
com o acréscimo do índice de infl ação até o dia 28 
de fevereiro. Esse foi o resultado do julgamento do 
dissídio da Campanha Salarial de 2019 no Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT-SP). Dessa maneira até 
agora fi ca garantido o pagamento total até o fi nal de 
fevereiro com valor mínimo de R$ 7.349,30. O Metrô 
pode recorrer da decisão ao TST. 

PR: Pagamento deverá 
ser feito em 28/2

Datas de pagamento
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

negou o recurso do Metrô em julgamento 
que ocorreu no fi m de dezembro, garantindo 
o pleito do Sindicato para retorno das datas 
de pagamento e adiantamento quinzenal 
nos dias 15 e 30. Como a Justiça fi cou em 
recesso até 20/1, aguardamos a publicação 
no Diário Ofi cial e a notifi cação à empresa 
para cumprimento da decisão.

Metrus:  reunião no Sindicato em 28/1
A situação do plano 

de saúde do Metrus 
está extremamente 
crítica. Com a alegação 
de implantação de 
um programa, que 
teoricamente tem 
o objetivo de evitar 
fraudes por parte dos 
credenciados, os mais 
simples procedimentos 
estão sendo negados 
e protelados aos 
participantes e seus 

dependentes.
Os conselheiros eleitos 

conseguiram aprovar uma 
reunião para o dia 30/1 
do colegiado do Metrus, 
que envolve o Conselho 
Deliberativo, o Conselho 
Fiscal e o Comitê de Gestão 
dos planos de saúde. 
Agendaram também uma 
reunião para o dia 29/1, 
entre a direção do Metrus e 
o Sindicato.

Neste sentido, a 

assembleia de 
23/1  aprovou 
uma reunião 
no Sindicato 
com toda 
a categoria 
para o dia 28/1, 
às 18 horas, 
para levantar os 
questionamentos 
a serem discutidos 
nas reuniões com o 
Metrus.

Participe!


