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Cumprimento do Acordo Coletivo já!

Assembleia quinta-feira, 03/02, 

Assembleia realizada no dia 27/01 reafirmou a indignação da 
categoria com a desorganização da empresa, que deixou os 
metroviários sem VR, VA e cheque-supermercado. Os trabalhadores 
exigem mais respeito e responsabilidade por parte da Cia, e o 
cumprimento do Acordo Coletivo! No dia 03/02 haverá nova reunião 
entre Sindicato e empresa para tratar sobre o assunto, mesmo dia 
em que a categoria fará assembleia, às 18h30
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Pela suspensão do Plano de Carreira!
Em reunião realizada com a empresa no dia 28/01, o Sindicato 

reiterou a defesa pela suspensão do plano, destacando os principais 
problemas: 

l  Falta de equiparação salarial: trabalho igual, salário igual!
l  Limitação financeira nas movimentações.
l  Subjetividade nos critérios de movimentação e no conceito 

de carreira.
l  Desconsideração do tempo de serviço.

às 18h30, no Sindicato. Pauta: Plano de Carreira, VR, VA e cheque-supermercado

sob pena de multa diária pelo descumprimento no importe
de R$ 50.000,00.

Liminar concedida à categoria 
determina cumprimento do 

Acordo Coletivo (no destaque, 
a multa)
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iante da falta do ao Sindicato que a 
crédito no cartão do normalização está prevista DVR e do VA, o para fevereiro.

Sindicato acionou a Justiça, O Sindicato exige que o 
reivindicando a garantia dos trabalhador não tenha nenhum 
direitos dos metroviários. prejuízo e é contra a cobrança 
Como resultado, no dia 26/01 da taxa auxílio-refeição, 
a Justiça do Trabalho cobradas em dezembro e 
determinou que o Metro janeiro, referente ao VR.
cumpra o Acordo Coletivo da Os metroviários não vão 
categoria, sob pena de multa pagar a conta da 
diária de R$ 50 mil (vide fac- irresponsabilidade da empresa!
símile). Participe da assembléia 

Sobre o cheque- da próxima quinta-feira, 
supermercado, a Cia. informou 03/02!



2 Bilhete

Assembleia aprova contribuição

ma das deliberações da arrecadando alimentos não 
assembleia realizada no perecíveis, água, roupas, fraldas Udia 27/01 é a entrega de descartáveis e sacos de lixo. Os 

200 cestas básicas às vítimas da donativos devem ser entregues na 
tragédia ocorrida no Rio de sede da entidade e serão 
Janeiro, que causou a morte de encaminhados junto com as 
centenas de pessoas e deixou cestas básicas. 
milhares de desabrigados, Ao término da campanha, 
revelando os descasos dos uma delegação de metroviários 
governos. levará os donativos pessoalmente.

O Sindicato também está Colabore!

Reuniões sobre equiparação salarial, dias 03 e 09/02

 às vítimas das enchentes

Funcionários que tiveram sua 
jornada aumentada de 4 para 8 
horas por dia denunciaram ao 
Sindicato que não receberam a 
diferença salarial em dezembro, 
no 13º e nem no adiantamento 
quinzenal.

O Sindicato exigiu a correção salarial destes 
companheiros, e a empresa afirmou que eles receberão 
a diferença destes valores no final de janeiro.

Confira seu holerite!

Quem trabalhava 4 horas
receberá diferença 

Os metroviários demitidos em 

retaliação à greve de 2007 estão 

convocados para reunião no 

Sindicato, dia 07/02, segunda-feira, 

às 19h, com o objetivo de organizar 

as próximas ações em busca da 

anistia e reintegração.

Reunião dos 
demitidos

Essa medida faz parte da nossa luta pelo Plano de 
Carreira que queremos.

Programe-se e participe! Faça valer o seu 
direito!

Todos os metroviários que fazem o mesmo trabalho com salários diferentes 
estão convocados para as reuniões com os advogados do Sindicato, para 
instrução sobre abertura de processos judiciais.

Ato público realizado em 20/01, 
em frente ao Ed. Cidade II
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l Dia 03/02 quinta-feira, 
às 11 e 16hs. 

l Dia 09/02 quarta-feira, 
às 11, 16h e 18h.


