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A assembleia do dia 10/8 (quar-
ta-feira) deu o prazo até 15/8 
para a empresa cancelar a in-

justa demissão do companheiro Co-
queiro. Caso isso não aconteça, as se-
toriais de 16/8 (veja ao lado)  defi nirão 
o dia de paralisação de todas as áreas 
da Manutenção. No dia 16 os metrovi-
ários utilizarão o colete da Campanha 
contra a privatização. 

O responsável pela demissão por 
justa causa foi o supervisor Yoshio, que 
é conhecido por suas práticas assedia-
doras. Yoshio afi rmou que foi ameaça-

do por Coqueiro, o que é uma grande 
mentira. Ele apenas foi questionar, ao 
lado de vários trabalhadores, porque 
não receberam os steps a que têm di-
reito. Yoshio argumentou que Coquei-
ro não tinha direito porque recebeu 
uma advertência verbal em janeiro, o 
que é um absurdo, sendo que esse step 
é relativo a dezembro.

A categoria não aceita essa demis-
são e está participando de um abaixo-
-assinado que está circulando nas áre-
as. Se o Coqueiro não voltar, toda a 
Manutenção pode parar! 

O companheiro Almir 
Coqueiro, Ofi cial de 
Manutenção da GMT/
MTV/CCV, foi demitido 
de forma arbitrária em 
3/8. A assembleia da 
categoria defi niu o prazo 
de até 15/8 (segunda) 
para o seu retorno. Se 
ele não for reintegrado, 
a Manutenção inteira 
pode parar 

Se o Coqueiro não voltar, 
a Manutenção vai parar!

Na assembleia do dia 10/8 os metroviários também 
repudiaram a atitude da ASM2 Cláudia Maria que 
registrou um BO contra Ricardo Lourenço (Che) apenas 
porque ele fez um questionamento. 

Participe da 
Setorial no dia 16! 

Repúdio!

As setoriais discutirão, além da 
reintegração do Coqueiro, a PR, 
a intrajornada e o Dia Nacional 
de Lutas

 Toda a Manutenção, a par-
tir da zero hora do dia 16 
(noite do dia 15 para o dia 16), 
na Sé

 Todas as bases da Ma-
nutenção Linhas 1, 2 e 3, 
mais o EPB, no dia 16/8 
(terça-feira), às 8h, na Sé

 PAT, PIT e PCR, 16/8, às 8h


