
Filiado à

16 de Fevereiro de 2017

544Nº

Devido à intransigência do Metrô, que se recusa a negociar o pagamento 
da PR/2016, a categoria decidiu, em assembleia realizada em 14/2, 

decretar Estado de Greve, com indicativo de greve de 24 horas para 23/2 

No dia 22 haverá uma au-
diência no TRT onde o 
Metrô comprometeu-se 

em apresentar a proposta da PR. 
Às 18h30 uma assembleia será 
realizada para apreciar a propos-
ta do Metrô ou deflagrar a greve.

A assembleia de 14/2 também 
aprovou as seguintes atividades:

- 21/2: distribuição de Carta 
Aberta à População denunciando 
a falta de funcionários e a pre-
cariedade imposta pelo governo 

estadual no metrô. Informar que 
empresa rompeu acordo para pa-
gamento da PR, o que poderá pro-
vocar paralisação de 24 horas.

- 22/2: retirada de uniforme 
na operação - estação e tráfego. 

- Foi aprovada a orientação do 
Sindicato de não utilização do cole-
te refletivo pelos trabalhadores da 
estação e segurança, inclusive nos 
horários de pico, por tempo inde-
terminado.

Categoria decreta Estado de Greve

INTRAJORNADA
O Metrô comprometeu-se 
em apresentar, no dia 14/2, 

sua proposta para o aditivo do 
Acordo Coletivo de jornada de 
trabalho. Infelizmente, não cumpriu 
sua promessa. Na carta enviada 
para justificar o não envio de sua 
proposta mantém sua posição 
de manter a Intrajornada de 30 
minutos com as escalas e jornadas 
praticadas hoje, sem referência às 
propostas de avanços da minuta 
enviada pelo Sindicato. Estamos 
pressionando a empresa, já que o 
documento é indispensável para 
que a SRTE emita as portarias. 

ASSEMBLEIA: 22/2  
Quarta-feira, às 18h30, no Sindicato

Pauta: PR, 
Intrajornada e 

greve de 24 horas 
no dia 23/2
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Trabalhadores vão à luta contra 
Reforma da Previdência
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Uma publicação do

No próximo dia 15 de mar-
ço trabalhadores de todo o 
País promoverão greves, pa-

ralisações, atos e diversas formas 
de lutas convocadas pelas centrais 
sindicais contra a aprovação da 
Reforma da Previdência do gover-
no Temer. Na assembleia do dia 
14/2, a categoria metroviária deci-
diu integrar as mobilizações.

O governo federal quer im-
por, por meio da PEC 287/16, pro-
fundas mudanças nas regras da 
Previdência Pública, dificultando 
o acesso de milhões de brasilei-
ros à aposentadoria. Se aprovada 
a idade mínima para se aposen-
tar será de 65 anos para homens e 
mulheres e o tempo de contribui-
ção será de 49 anos para obter o 
benefício no teto.

Na prática isso impedirá 
que parcela significativa de 
trabalhadores consiga se apo-
sentar. É fundamental a parti-

cipação das atividades no dia 
15/3. Acompanhe as nossas pu-
blicações e participe da luta em 
defesa dos direitos.

l O carnaval está chegando e 
promete muita folia. No dia 
17/2 (sexta) vai acontecer o 
Baile de Carnaval no Sindicato 
com a escolha da Corte da 
Banda.

l Dia 24/2 (sexta) será o grande 
desfile da Banda. Concentração a 
partir das 18h, na esquina da rua 
Augusta com a Luís Coelho.

Participe e divirta-se!

Banda do Trem Elétrico: 
Calendário do Carnaval 2017

Reunião no Sindicato
Convocamos os companheiros do CCV/Oficiais de 
Manutenção de Instalação (OMIN) a participar de 

uma reunião, no dia 21/2, às 17h30, no Sindicato, para discutir a 
equiparação salarial com OMID. Também estão convidados os Oficiais 
de Logística e Movimentação da GLG e GMT e Oficiais de Logística I.   


