
ESTADO DE GREVE

Rejeitada mais uma 
proposta do Metrô!

8 de novembro de 2019

600Nº

ESTADO DE GREVE

 18h30, no Sindicato.
ASSEMBLEIA,  12/11 (terça)

A proposta da empresa é a mesma apresentada 
anteriormente e ataca a escala  base, não repõe e 

não garante os  direitos de escala e jornada de trabalho 
para os novos funcionários. Além disso, entendemos 
que enquanto estivermos em negociação vale o Acordo 
anterior. Mas isso a empresa nega.

Por tudo isso, a Assembleia decretou Estado 
de Greve, fez uma contraproposta buscando a 
negociação, aprovou um Plano de Lutas (veja ao lado)  
e chamou uma nova assembleia para 12/11. Todos à 
assembleia!

Contraproposta do Sindicato
Na contraproposta do Sindicato, que demonstra a disposição da categoria em negociar, indica a validade do Acordo 

por um ano e meio. Todo o conteúdo estará disponível no site e demais meios eletrônicos do Sindicato a partir do dia 8/11.
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Pauta:  Acordo Coletivo da Jornada.  
Participe! 

Assembleia do dia 7/11 rejeitou a proposta 
da empresa, aprovou  uma contraproposta  e 
decretou  Estado de Greve

PLANO DE LUTAS 
 Intensifi car o uso do adesivo

 Qualquer alteração na 
jornada não deverá ser 
respeitada pela categoria

 Defesa das duas escalas 
do VPN/VPL e repúdio aos 
assediadores da área

 Realização de setoriais nas 
áreas

  Assembleia em 12/11 
(terça-feira)

 Não fazer horas extras nem 
quebra-galhos
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Uma publicação do

Participe das atividades 
da Consciência Negra

Relatório tem prazo defi nido
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

A Assembleia, ao avaliar 
a proposta da Comissão de 
Verificação das Contas, acatou 
todos os encaminhamentos 
formulados e deliberou, com 
apenas um voto contrário, 
que a conclusão dos trabalhos 
deverá ser entregue para ser 
divulgado à categoria até o final 
de dezembro.  

O Sindicato disponibilizou 
toda a infraestrutura (solicitação 
de liberação dos membros da 

Comissão, sala, reunião com 
escritório de contabilidade do 
Sindicato) e fornecimento de 
toda a documentação solicitada 
para os trabalhos da Comissão, 
inclusive contratando em caráter 
temporário uma contadora, 
selecionada pela própria 
Comissão.   

A Comissão já apurou as 
contas do Sindicato até 2018 e 
verificará agora as contas até o 
primeiro semestre de 2019. 

Verifi cação de Contas

Em função das atividades do mês 
da Consciência Negra, o Sindicato 
realizará diversas ações para 
discutir e promover a luta contra o 
racismo na categoria e em toda a 
sociedade. Confi ra e participe!

20/11 é o Dia Nacional da Consciência Negra, data instituída 
em 2003 dedicada à memória e refl exão sobre a situação dos 

negros e do racismo em todo o País

Dia 18/11 (SEGUNDA-FEIRA)
 Abertura, 19h – Dra. Natalie – Experiência de vida e 

profi ssional, a luta da negra na sociedade brasileira. 
 2ª Apresentação, 19h20 – Edson França – Pacote anticrime 

do Sérgio Moro e o efeito sobre o povo negro da periferia. 
 3ª Apresentação, 19:40 – Dr. Stênio – Sobre a violência, 

abusos, marginalização e genocídio do povo negro. 
 4ª Apresentação, 20h – Marquinhos Jaca – Exclusão do 

negro em uma sociedade racista. 
 Final –  Roda de Samba.  

Dia 19/11 (TERÇA-FEIRA)
 Samba & Consciência, 18h –  participação de Chocolatte, 

Amigas do Samba e DJ.

Dia 21/11 (QUINTA-FEIRA)
 Abertura, 19h – Apresentação dos representantes e 

entidades presentes.
 2ª Apresentação, 19h – Roda de conversa com as entidades.
 3ª Apresentação Cultural, 21h – Mestre Pajé – Capoeira.
 4ª Apresentação Cultural, 22h – Grupo de Mulheres – 

Dandaras de luta.

Assembleia teve a participação da 
coordenadora da Comissão


