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O Sindicato orienta a todos que continuem 
utilizando o Boton, tanto para irem ao 
trabalho, durante o turno e na saída do 

serviço. Devemos manter o plano de lutas e inclusive 
intensifi cá-lo para darmos um basta nos desmandos da 
Cia, pois a nossa mobilização é de extrema importância 
para a Readmissão dos metroviários demitidos em 

nossa Greve e 
também para alcançarmos itens de nossa pauta que 
fi caram pendentes na Campanha Salarial.

Para fortalecermos nossa campanha estamos 
convocando uma Assembléia da categoria para o dia 
28/8 (quinta-feira) com a proposta de debatermos 
novos planos de ação contra esse ataque do Metrô.

Empresa tenta atacar trabalhadores

O Metrô está tentando atacar a categoria 
impedindo atividades de mobilização. Para 
isso, utiliza práticas antissindicais. Desta 

vez, a empresa está pressionando os 
trabalhadores para não utilizar o boton da 

Campanha pela Readmissão

Assembleia, quinta-feira (28/8)

Na Campanha Salarial 
deste ano tivemos uma grande 
mobilização culminando numa 
greve histórica, com adesão 
massiva da categoria. E, mesmo 
com a pressão da empresa, 
vários supervisores apoiaram e 
aderiraram à greve. Agora, após 

a nossa luta, o Metrô continua 
assediando e perseguindo os 
metroviários, tentando inibir 
qualquer mobilização, como 
o uso do boton. Somos todos 
trabalhadores e temos o direito de 
lutar contra os ataques e injustiças 
da empresa, construindo uma 

forte campanha pela readmissão 
dos 40 companheiros.

 Convocamos também os 
SLs, SSEs e todos os supervisores 
para que participem da campanha 
e não compactuem com o Metrô 
punindo os funcionários que estão 
lutando pela readmissão.

Continue utilizando o boton da 
Campanha pela Readmissão!

18h30, no Sindicato. Pauta: Campanha pela Readmissão, 
ataques da empresa e pendências

Assédio moral: Empresa faz jogo 
sujo contra a categoria



02 BILHETE

 Além da readmissão, 
é hora de cobrarmos do 
Metrô que negocie algumas  
pendências e que cumpra o 
acordo coletivo, como:

- Plano de Carreira
- Intrajornada: somente 

haverá nova reunião com o MP 
e SRTE em 2015. Não acredite 
nos boatos da empresa. 

Qualquer dúvida procure a 
diretoria do Sindicato

- Serralheiros e Pintores: 
Consta no Acordo Coletivo  
que a empresa deverá  
enquadrar os salários dos 
pintores e serralheiros ao teto 
dos oficiais industriais.

CCV: Vamos cobrar do 
Metrô que dê cursos para o 

Oficial I poder passar para 
Oficial II.

-Equiparações: o Metrô 
mantém as distorções salariais 
mesmo com as equiparações 
realizadas em janeiro de 2014 
já que os trabalhadores teriam 
direito às movimentações 
salariais da carreira,que o 
Metrô não realizou. 

Em um dos setores mais mobilizados da campanha, o Metrô está aplicando 
diversas medidas que prejudicam e assediam os seguranças. O ataque mais 
recente é a imposição do rodízio de seguranças nas bases e a fragmentação 

das equipes nas estações, sem consulta nem diálogo com a categoria

Metrô IMPÕE rodízio de 
seguranças nas bases!

Mesmo o Sindicato exigindo uma negociação 
sobre este tema, a empresa se recusou, já 

aplicou o rodízio com os supervisores e, a partir do 
dia 1º de setembro, aplicará com os ASM I.

A arbitrariedade deste rodízio é uma clara 
retaliação contra a unidade e força dos seguranças, 
pois não há justificativa para esta medida, isto 
porque a maioria dos AS ś está alocada nas bases 
que escolheram após muita espera. 

Atualmente, quem deseja trocar de base 
possui relatório e está na lista de espera há anos. 
Por que a empresa não atende estes relatórios? 
Por que a empresa prefere piorar a qualidade de 
vida dos trabalhadores de forma tão autoritária e 
intransigente?

Só impediremos mais este ataque 
com unidade e mobilização de todos os 
seguranças!

Participem da reunião dos AS ś no Sindicato: 
dia 26 (terça-feira), às 10h30 e 15h. 

 Plano de Carreira da Administração
Haverá uma reunião no Sindicato no dia 28/08, às 18h, para discutir sobre os 

critérios da redução da régua de movimentação do plano de carreira.

Manutenção: a campanha não acabou

Na quarta-feira (27/8) haverá distribuição de Carta Aberta 
à População tratando da Campanha da Readmissão.


