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Categoria cobra que
governo cumpra o ACT e
a manutenção da sede
Novo Secretário de Transportes diz não ter conhecimento sobre acordo do ACT
e manutenção da sede fechado com o vice-governador. Vamos iniciar uma forte
campanha de mobilização. Participe da assembleia em 18/11

N

o dia 9/11, após receber a informação de que o Metrô
pretende entregar a sede
para a empresa vencedora do leilão, o Sindicato
realizou um ato na sede
da empresa. A mobilização forçou uma reunião
como o novo secretário
de Transportes, Paulo
Galli.
Galli declarou que
não foi informado sobre
o Acordo Coletivo por 2
anos com o pagamento
da inflação dos últimos
3 anos. Disse que ainda
está se inteirando dos
temas e que só ficou sabendo sobre o acordo da
sede por conta do ato. Ele
agendou uma nova reunião para 24/11.

18/11
QUINTA-FEIRA

Diante do descumprimento do acordo fechado com o vice-governador, o Sindicato vai
levar a denúncia para as
Centrais Sindicais, movimentos sociais e demais
entidades nacionais e internacionais e reforçar as
ações junto aos deputados
que participaram das negociações no sentido de
denunciar o compromisso assumido e não cumprido com os parlamentares e os metroviários.
Vai também intensificar a pressão iniciando
uma campanha de mobilização em defesa da sede
e do ACT. A assembleia de
18/11 vai definir um Plano de Lutas. É importante a sua participação!

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Ato no Edifício Cidade 2 em 9/11

ASSEMBLEIA ON-LINE
A partir das 19h, com duração de 24 horas

Para a ASSEMBLEIA Acesse: https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/

LIVE

do Sindicato. A partir das 18h.

Acesse pelo Facebook ou You Tube do Sindicato.
PAUTA: defesa da sede e do ACT. PARTICIPE!
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Acordo de Jornada

Categoria vai debater propostas
sobre escalas e jornadas
O Acordo Coletivo de Jornada de
Trabalho tem prazo de vencimento para
ﬁnal do mês de novembro
e terá vigência até o
ﬁm das negociações
para a renovação de um
novo acordo. Por isso,
no dia 22/11 o Sindicato
vai realizar reuniões
para discutir com os
metroviários para deﬁnir
as propostas a serem
negociadas com o Metrô

N

a segunda-feira (22/11), o
Sindicato realizará reuniões às
10h e 18h para debater com a
categoria os temas relativos às escalas
e jornadas. Elas acontecerão de
maneira híbrida, com acesso on-line
ou presencialmente no Sindicato. Em
breve será disponibilizado o link para
a participação.
Com relação ao CCO, será
realizada uma setorial no prédio
para estudar as propostas da área.
Na Operação, a proposta é indicar a
luta em defesa e pela manutenção
da escala 4x2x4, pelas 36 horas e a
reposição do quadro. Participe!

22/11: Reunião sobre
Acordo de Jornada e
Escalas às 10h e 18h
no Sindicato e on-line.
Participe!

Dia 27 de novembro.

Inscrições estão abertas!
INSCREVA-SE! Acesse:

https://mulheres.metroviarios-sp.org.br
Uma publicação do

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Raimundo Cordeiro.
Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP. Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP.
Sede: Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP: 03309-000 – São Paulo – SP. Fone: (11) 2095-3600.

