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OMetrô, a mando do governo 
Doria, continua atuando de 
forma provocativa e não 

está dando outra alternativa à 
categoria que não seja a greve. Já 
foram diminuídos ou totalmente 
cortados vários direitos como 
horas extras, auxílio-transporte, 
adicional noturno, entre outros. 
Há também fortes ataques à 
organização dos trabalhadores. 

Profundamente prejudicada 
com os cortes salariais, a categoria 
está indignada com o tratamento 
que está recebendo em tempos 
de pandemia. O momento é de 
intensifi car a mobilização!

A reunião de 21/7 mostrou 
mais uma vez a intransigência 
da empresa ao afi rmar que 

o Sindicato não apresentou 
contraproposta.  O Sindicato 
concorda com a renovação do 
Acordo Coletivo por dois anos, 
como quer a empresa, desde que 
não haja retirada de direitos. 
Os metroviários abrem mão do 
reajuste em 2020, desde que ocorra 
a renovação. 

Para resolver o problema 
da crise fi nanceira, Sindicato e 
categoria já demonstraram que 
a solução é o subsídio do Estado 
ao transporte público e cortar os 
altíssimos salários. Impor um teto 
para os ad nutum (alguns ganham 
mais que o governador!) e acabar 
com as GFs. Quem realmente faz o 
transporte funcionar não deve ser 
prejudicado.

Metrô e governo Doria continuam se recusando a 
negociar, mantêm a retirada de direitos e ataque ao Plano 
de Saúde. O momento é de organizar a paralisação do dia 
28/7 para quebrar a intransigência da empresa

Organizar a GREVE 
do dia 28/7!

â 21/7 (terça-feira)
das 19h30 até 19h29 de 22/7:
Assembleia (intensifi car a 
mobilização para a greve de 28/7)

â 22/7 (quarta-feira)
6h15: Ato na estação ANR
9h: Café com vizinho no PAT

10 e 15 h: Setoriais da Linha 3 
-Vermelha

10h45: Setorial ADM
16h: Ato em VPT - Campanha Salarial 

e greve em 28/7

â 23/7 (quinta-feira)
Negociação com Metrô

â 24/7 (sexta-feira)
10h30: Setorial on-line da Linha 15 

(Monotrilho)
11h: Coletiva de Imprensa
14h: Ato em BTO contra a 

privatização das bilheterias
16h: Setorial on-line Linha 15 

(Monotrilho)

â 27/7 (segunda-feira)
Assembleia: organização da Greve 

de 28/7

Calendário 
de atividades



Metrus: Destruir o plano de 
saúde é ação desumana

Julho 2020

A categoria está 
extremamente 
exposta ao vírus e 

mais de 300 funcionários já 
foram afastados por terem 
contraído ou com suspeita 
de infecção pela Covid-19. 
Essa medida acarretará um 
aumento expressivo nos 
custos com a saúde para o 
trabalhador. Com impacto 

drástico na renda, muitos 
metroviários podem deixar o 
plano de saúde. 

Dessa maneira a empresa 
desrespeita o regulamento do 
Metrus, impondo alteração de 
forma unilateral, e prejudica 
os cuidados com a saúde dos 
trabalhadores que garantem o 
funcionamento do transporte 
em São Paulo.

Diante de uma pandemia, o Metrô e governo estadual 
apresentaram uma proposta que insulta a categoria, 
prestadora de serviço essencial à sociedade. 
Um agravante é a diminuição da contribuição da 
empresa de 84% para 70% do plano de saúde dos 
funcionários da ativa e seus dependentes (MSI) e 
aumento do desconto dos trabalhadores de 14,89% 
para 20% sobre o salário base

Assembleia definirá formas de luta!
A assembleia on-line realizada das 19h30 de 21/7 às 19h29 de 22/7 decidirá 

as formas de luta e como será o formato da assembleia decisiva de 27/7

Participe da assembleia on-
line. Nela serão decididos os 
passos decisivos da Campanha 
Salarial. Votaremos a continuidade 
da contraproposta da categoria 
à empresa de cortar os altos 
salários e a manutenção de todas 
as cláusulas do nosso Acordo 
Coletivo. 

Também é apresentada para 
votação à categoria várias 
atividades, como a retirada 
dos uniformes, e assembleia 
em 27/7.  A categoria também 
escolherá em realizar assembleia 
on-line para definir a greve, 

posição defendida pela maioria 
da diretoria do Sindicato, ou 
uma assembleia presencial para 
todos que não estão de home 
office (com máscaras, medição de 
febre, álcool gel e distanciamento 
mínimo), garantindo via on-line 
a votação dos metroviários 
que são do grupo de risco 
(mediante cadastro prévio com a 
comunicação do Sindicato).

Vote! Você decide! 
Haverá uma Live com os 
coordenadores do Sindicato 
na próxima quinta-feira 
(23/7), a partir das18h30!

Para votar faça um cadastro pessoal e escolha 
sua senha. Faça o cadastro agora para evitar que o 
sistema fique sobrecarregado na hora da votação. 
Dê preferência ao whatsapp. Se for usar e-mail, use 
o pessoal, já que o corporativo será bloqueado pela 
empresa. Qualquer problema, procure um diretor 
do Sindicato. Não deixe de votar!     

â Para votar ACESSE: https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/metro/


