11 de março de 2021

Nº

660

Hora da largada

Vai começar a
Campanha Salarial
Os metroviários terão uma grande
batalha para garantir os direitos
e conquistas da categoria na
Campanha Salarial de 2021.
Live seguida de assembleia on-line
na próxima terça-feira (16/3) vão
definir a pauta de reivindicações,
setoriais e formas de luta em
defesa do Acordo Coletivo e por
melhores condições de trabalho

O

Sindicato realizará o seminário da Campanha,
pela primeira vez de
maneira remota em respeito às
medidas de isolamento social.
A data será definida em breve.
Será debatida uma avaliação de
conjuntura e aprovados um calendário geral de mobilização e
a Comissão de Negociação.
Entre as prioridades da
categoria devem estar a renovação do Acordo Coletivo, reajuste salarial, pagamento das
PRs de 2020 e 2021, defesa do
Metrus e as lutas contra a privatização, as terceirizações e
demissões. Diversas outras demandas poderão ser incorporadas na pauta.

Além disso é fundamental
que a categoria batalhe pela
adoção das medidas para combater a pandemia como realização de testes, fornecimento
dos EPIs recomendados pela
OMS e a garantia de prioridade
na vacinação de quem está na
linha de frente.
Diante de tantos ataques
do governo Doria e da direção do Metrô, será necessária
muita unidade e organização
para os enfrentamentos que
se darão neste período. Participe da live, assembleia e das
atividades da Campanha Salarial. Somente com a força da
categoria poderemos alcançar nossos objetivos!

Vote nas
eleições da CIPA
O Metrô estabeleceu
unilateralmente as normas para
divulgação de materiais por
e-mail à revelia da Comissão
Eleitoral que deveria organizar
o processo eleitoral. Para
que os metroviários tenham
uma representação autêntica
dos trabalhadores, vote nos
candidatos comprometidos
com a categoria até o dia
16/3.

16/3 (terça-feira): Live com os coordenadores, às 18h, e Assembleia

on-line, às 19h. Pauta: Aprovação da pauta de reivindicações da Campanha
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Convênio Médico

Não faça a adesão.
Aguarde!
Sem consultar o
Sindicato, o Metrô
comunicou a
possibilidade de adesão
ao convênio do Iamspe.
Não se precipite e
não saia do Metrus.
Aguarde informações
do Sindicato

P

or iniciativa do governo
estadual, o Metrô
divulgou prazo até 31/3
para adesão ao convênio
do Iamspe (Instituto de
Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual
de SP). Essa adesão pode ser
vantajosa para alguns casos
devido aos altos preços dos
convênios, principalmente
para as pessoas idosas, porém não faça a adesão
sem ter as informações necessárias para essa
decisão.

O Sindicato vai procurar a empresa para
obter esclarecimentos e também agendará um
encontro com a associações de funcionários do
Iamspe com o mesmo objetivo.

Leia com atenção. Mesmo antes da reunião com a empresa
já temos algumas respostas.
Aposentados poderão utilizar
o Plano do Iamspe?
Não. Só poderão aderir ao
Plano os trabalhadores
que estão com o vínculo de
emprego com o Metrô.
O novo convênio tem
carência?
Sim. Carência de permanência
de 24 meses. Ainda não está
claro como fica a desistência
antes desse período.
Uma publicação do

Como calcular o valor do
Plano?
O valor do plano, para
cada pessoa que for
cadastrada, será calculado
em percentuais sobre toda a
remuneração do funcionário,
incluindo férias, 13º, PR,
adicionais, hora extra. Isto é: o
valor bruto do salário.
E o Metrus como fica?
Não temos a confirmação se o

empregado poderá retornar
ao Metrus se optar por sair.
Portanto, não saia do Metrus.
A princípio você pode manter
os 2 convênios.

Live do Sindicato
Após reunião com Metrô
e com a associação de
funcionários do Iamspe,
a diretoria do Sindicato
realizará uma live com todas
as informações.
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