
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Filiado à

8 de Agosto de 2016

535Nº

10/8 (quarta-feira)

Vários trabalhadores que 
têm direito ao step não re-
ceberam o pagamento no 

começo deste mês. Em reunião 
realizada no dia 4/8, a empresa 
afi rmou que não pagou por con-
ta de falta de dinheiro e que vai 
parcelar os valores (pagou a me-
tade para alguns trabalhadores e 
pagará os demais no pagamento 
de agosto). O Sindicato está in-
sistindo para que os pagamentos 
sejam feitos o mais rapidamente 
possível, já que o Metrô está des-
cumprindo o Acordo Coletivo. 

Com relação à PR, será rea-
lizada uma reunião na próxima 
semana para discutir o tema. A 
empresa insiste em atrelar o va-
lor ao cumprimento de metas, o 

que o Sindicato rechaçou. Tam-
bém na próxima semana o Sin-
dicato se reunirá com o Metrô 
para discutir a intrajornada. 

A pauta da assembleia de 
10/8 inclui a defi nição de como 
os metroviários participarão 
do Dia Nacional de Lutas, que 
será realizado em 16/8. Oito 
Centrais Sindicais se reuniram 
e decidiram dar uma resposta 
aos ataques que o presidente em 
exercício quer impor aos traba-
lhadores, como as reformas da 
Previdência e trabalhista. Na as-
sembleia também discutiremos  
os próximos passos da luta con-
tra a privatização, pela reinte-
gração dos metroviários e mais 
contratações.  

 18h30, no Sindicato
Pauta: PR, intrajornada, atrasos nos pagamentos dos steps, 

Dia Nacional de Luta e campanha contra a privatização

Empresa não está pagando os steps de alguns 
cargos e insiste em pagar a PR parcelada, de forma 
proporcional e atrelada a metas. Na assembleia 
do dia 10/8 (quarta-feira) discutiremos essas 
questões, a intrajornada e nossa participação 
no dia 16/8 (Dia Nacional de Lutas) 

Intransigência 
do Metrô continua
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Uma publicação do

Eleição para prefeito: 
O que os candidatos pensam sobre a privatização do metrô?

O Sindicato enviará para todos os candidatos 
a prefeito de São Paulo um questionamento so-
bre a política do governo do Estado de privatizar 
o metrô. Vamos perguntar qual é a proposta para 

o sistema de transporte em São Paulo. 
Os candidatos que se posicionarem contra a 

privatização terão suas propostas veiculadas no 
jornal Plataforma.  

PR: Assembleia defi nirá 
Comissão de Negociação

O Sindicato obteve um avan-
ço na negociação sobre a 

PR com a empresa. Anterior-
mente, a PR era paga sendo 
60% de forma linear e 40% va-
riável (proporcional ao  salá-

rio). Em 2017, a PR será paga 
com 70% de forma linear e 
30% variável. 

Mas precisamos avançar 
mais. Queremos o pagamento 
em uma vez e sem atrelamen-

to a metas. A assembleia de 
10/8 vai eleger uma Comissão, 
composta por cinco compa-
nheiros, para negociar com o 
Metrô.

Participe!  

O presidente interino Mi-
chel Temer anunciou uma série 
de medidas que quer  aprovar 
em seu governo, tais como a 
Reforma da Previdência e a 
Trabalhista. Trata-se, na rea-
lidade, de aplicar verdadeiros 
golpes aos direitos e conquis-
tas dos trabalhadores. 

A proposta de mudança 
na Previdência Social preten-
de estabelecer a idade mínima 
de 65 anos para homens e 62 
anos para mulheres, tornando 
aposentadoria mais distante e 

onerosa. O governo já defi niu 
sua linha de arrocho, demis-
sões e retirada de direitos. 

No dia 26 de julho, oito cen-
trais sindicais, que reunem mi-
lhares de sindicatos pelo País, 
aprovaram a data do 16 de 
agosto para dar início a uma 
jornada de lutas contra os 
ataques. Manifestações devem 
ocorrer em todo Brasil nesse 
dia. Compareça à assembleia 
do dia 10/8 e fi que atento aos 
materiais do Sindicato, site e 
facebook. Participe!

Dia 16/8 
 Trabalhadores 

vão à luta em 
defesa de 

direitos


