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Assembleia FECHA a
Campanha Salarial 2015
A assembleia realizada na noite de 1º de junho
(segunda-feira) decidiu aceitar a proposta realizada
pela empresa na Audiência de Conciliação ocorrida
no mesmo dia e seguir a luta por nossos direitos

Assembleia da
categoria no
dia 1/6

O

Metrô e o governo
tentaram avançar sobre
nossos direitos e fazer com
que os metroviários pagassem
a conta da crise econômica que
toma conta do país e do estado de
São Paulo. Com isso, ameaçaram
retirar pontos de nosso Acordo
Coletivo, conquistados com duras
lutas.
No entanto, nossa categoria
resistiu e ainda que não tenhamos
conseguido conquistar todas
as nossas reivindicações,
conseguimos reajustes dos
salários e benefícios, com
aumento real, e manter o
pagamento da PR em uma só
vez em fevereiro. O reajuste dos
salários virá com retroativo a
maio e a diferença já cai no mês
de Junho (30/06). VR e VA,
também retroativo a maio, serão
pagos com a diferença em 19/06.

Veja os principais itens do acordo fechado:
 Reajuste salarial de 8,29% (7,21% mais
1% de aumento real)
 10% de reajuste sobre o VA e o VR
 VA extra: foi mantida a cota extra paga
em dezembro
 Periculosidade para OTM1: será discutida no Núcleo de Conciliação do TRT
 Plano de Carreira e Plano de Saúde
para aposentados também continuarão
sendo discutidos no Núcleo de Conciliação
 Intervalo intrajornada: Metrô se
compromete a realizar reunião direta
com trabalhadores antes da audiência
marcada para 20/8/2015 no Ministério

Público do Trabalho
 PR: será paga em 28/2/16, com valor
mínimo de R$ 5.263,90 (as metas atingirão as parcelas variável e fixa, mas o
valor mínimo não será alterado)
 Demitidos de 2014: empresa não aceitou a reintegração imediata, mas a luta
pela reintegração continua! Continue
usando o boton da campanha pela
reintegração!
 Aviso prévio: nova regra só valerá para
trabalhadores que ingressarem na empresa a partir de maio de 2015 (pagamento
de 5 dias por ano trabalhado, limitado a
35 anos de serviço)

 Assembleia vota desconto
A assembleia aprovou o desconto de R$ 14 de cada metroviário para pagar os custos
da Campanha Salarial 2015 (coletes, boletins, jornais e todos os materiais da campanha).
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Mobilização contra a
terceirização aumenta!
T

rabalhadores de todo país
realizaram diversos atos
e paralisações no dia 29 de
maio contra a lei que amplia
a terceirização no país. Se
aprovada, ela irá precarizar as
condições de trabalho, com

aumento de jornada, reudução
salarial e riscos de vida por conta
da desregulamentação das leis
trabalhistas.
Neste dia 29, metroviários
de Porto Alegre e Belo Horizonte
entraram em greve. Os transportes

e bancos em Recife foram
totalmente paralisados. Diversas
rodovias foram bloqueadas e
manifestações ocorreram em
várias cidades. A luta contra a
terceirização e o ajuste ﬁscal
avança rumo à greve geral!

Professores merecem mais respeito
A greve dos
professores do estado
de São Paulo chegou ao
83º dia de paralisação.
Deﬂagrada no dia 13 de
março, os trabalhadores
tentam negociar com o
governo estadual por
melhores condições de
trabalho, como reajuste
de salários, aplicação
da jornada do piso,
reabertura de classes e o

ﬁm das salas superlotadas
mas Alckmin está
intransigente e não
negocia.
A assembleia dos
metroviários aprovou
por unanimidade apoiar
ﬁnanceiramente a greve
dos professores. É nossa
tarefa ser solidário
com quem forma e luta
por uma educação de
qualidade.
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Professores em greve se acorrentam às grades da Secretaria da
Educação, na praça da República, no centro de SP

Continua a Campanha pela Reintegração!
A Campanha pela Reintegração
foi uma das prioridades da Campanha
Salarial 2015. A empresa, no entanto,
negou a volta imediata dos nossos
companheiros. Por isso, temos de
continuar pressionando a empresa.
Utilize o boton da campanha e
participe de todas as atividades pela
reintegração!

