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Nossa luta pela readmissão precisa ser 
fortalecida. Além dos sete companheiros que 
ainda não voltaram aos seus postos de trabalho, o 
governo Alckmin conseguiu cassar a liminar que 
determinou a reintegração do primeiro grupo de 
dez metroviários. Por isso, agora é o momento de 
intensificarmos nossa Campanha pela Readmissão

Fortalecer a Campanha 
pela Readmissão 

Três dias após sua reeleição, 
no dia 8/10, o governador 

Alckmin e o Metrô 
recorreram e conseguiram 
suspender a liminar 
expedida pela readmissão 
de dez trabalhadores. O 
Departamento Jurídico do 
Sindicato tomará as medidas 
cabíveis para barrar a 
suspensão. 

A mobilização para que 

todos que foram demitidos 
porque lutaram por melhores 
condições de vida e por 
um transporte público de 
qualidade voltem ao trabalho 
será intensifi cada. 

Vamos continuar 
usando o boton e todos 
na assembleia do dia 
16/10! Contamos com a 
solidariedade de todos os 
metroviários.

Em reunião que aconteceu neste 
dia 8/10 na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE), o Sindicato deixou claro 
que a empresa utiliza práticas 
antissindicais, como a proibição 
do uso do boton da Campanha 
pela Readmissão e o rodízio de 
seguranças nas bases.
Os trabalhadores alegam o direito 
de  liberdade de expressão 

e manifestação, previsto na 
Constituição Federal, e exigem o 
cancelamento de qualquer tipo de 
advertência pelo uso de botons, 
instrumento de mobilização utilizado 
há mais de 30 anos. A empresa 
pediu prazo de dez dias para 
responder sobre o uso do boton. 
Caso o Metrô continue negando 
a utilização, o Sindicato acionará 
judicialmente a empresa.

Já sobre o rodízio de seguranças 
nas bases o Metrô reiterou que 
manterá essa política. O Sindicato 
ponderou e a SRTE concordou 
sobre a necessidade  de maior 
transparência nos critérios deste 
rodízio e a reabertura do diálogo. 
Continuaremos em contato com 
a empresa para reavaliar esta 
prática que prejudica os agentes de 
segurança. 

Metrô responderá à SRTE sobre o uso do boton

Assembleia, quinta-feira (16/10), 18h30, 
no Sindicato. Pauta: Campanha pela Readmissão
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Pendências da Campanha

As pendências da Campanha 
Salarial de 2014 estão longe de 
serem resolvidas, isso porque o 
Metrô se recusa a negociar com 
os trabalhadores. Em audiência 
ocorrida no dia 6 de outubro no 
TRT, as demandas que a categoria 
pede foram mais uma vez adiadas 
para discussão nos Núcleos de 
Conciliação.

Como resposta ao Adicional 
de Periculosidade para GLG e 
Obras, a empresa tenta de todas 
as formas barrar com o pedido 

de laudos técnicos, enquanto aos 
direitos para OTM-I o Metrô 
rejeitou afirmando que apresentará 
laudo. Sobre o  Metrus foi 
solicitado um estudo ao Instituto 
e nova reunião será realizada 
em 15 dias. Já sobre o Plano de 
Carreira a empresa decidiu não 
atuar por conta própria. Como se 
não bastasse as negativas, agora 
o Metrô deve terceirizar o estudo 
e aplicação com a contratação de 
uma “Empresa Especializada”. 
Essas são formas burocráticas 

de impedir o avanço das 
negociações. 

Nota-se que a disposição 
da empresa em rechaçar todas 
as propostas da categoria têm 
sido levadas até o limite. A 
próxima reunião do Núcleo 
de Conciliação foi marcada 
apenas para fevereiro de 2015. 
Independente disso, a categoria 
deve mobilizar todos os esforços 
na luta por nossos direitos e 
conquistas indispensáveis para os 
trabalhadores! 

Metrô enrola a categoria no TRT

Vem aí a  
Festa do Sindicato!
A festa de 33 anos do Sindicato será 
realizada no dia 28/11 (sexta-feira), na 
Golden House. O evento contará com 
a animação da Banda dos Seguranças 
do Metrô e da Banda Zaba. E vai rolar 

o show de Fena, Paulinho e Banda (ex-Raça Negra). O 
ingresso  dá direito a churrasco, bebida e sobremesa. 

Assédio no PIT
Funcionários da GLG e Almoxarifado 

no PIT estão sendo alvos de assédio moral 
pelo supervisor José Carlos Barbosa em seu 
ambiente de trabalho. Conforme diversas 

denúncias coletivas, a chefia está perseguindo 
companheiros por motivos de cunho pessoal, 
o que demonstra a falta de ética e preparo 
profissional.

Campeonato de Futsal 
começa dia 11/10, sábado!
O Campeonato de Futsal do Sindicato terá início no 
sábado. Acompanhe a tabela do torneio pelo site do 
Sindicato (www.metroviarios.org.br).


