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Steps:  empresa 
tem que pagar 

em 31/8!
A empresa tem 

que cumprir seu 
compromisso e pagar 
os Steps no dia 31/8. 
Se isso não acontecer, 
a categoria vai realizar 
uma grande mobilização 
e uma assembleia 
extraordinária poderá 
ser convocada. Não 
aceitamos enrolação!

No próximo dia 
15 de agosto, 
a Seção de 

Dissídios Coletivos 
do TST julgará o 
recurso ordinário 
feito pelo Metrô 
contra a sentença 
normativa de 2021. 
No ano passado, o 
Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) julgou 
a greve da categoria, 

concedendo a 
renovação integral do 
nosso Acordo Coletivo, 
com a vigência das 
cláusulas sociais por 
quatro anos.

Na Campanha 
Salarial deste ano o 
Sindicato reivindicou 
que o Metrô abrisse 
mão do recurso, 
reconhecendo a 
sentença normativa, 

que foi um importante 
passo para a 
segurança jurídica e 
social da categoria e 
de toda a população. 
O Metrô rejeitou 
a reivindicação 
e a realização de 
qualquer tentativa de 
conciliação no TST.

Lembramos 
que o Metrô pediu 
junto ao TST o 

efeito suspensivo da 
sentença normativa, 
o que foi negado pela 
presidente daquele 
Tribunal. Agora o 
próprio mérito da 
sentença normativa 
será julgado e 
esperamos que o 
TST a mantenha 
integralmente, 
garantindo assim os 
nossos direitos.

DISSÍDIO DE 2021

Julgamento em 
15/8 no TST

A realização de testes 
na operação da L15-
Monotrilho mostra 
que a empresa 
quer acabar 
com a função 
do Operador 
de Trem 
(OT).  Uma 
Carta Aberta 
à População foi 
distribuída para 
denunciar essa iniciativa, que 
coloca em risco a população 

e os metroviários e 
metroviárias. 

Para intensificar 
a luta contra a 
retirada dos 
OTs, toda a 
categoria vai 
utilizar adesivos 

e coletes. Setoriais 
serão realizadas 

nos tráfegos e no CCO 
da L15. Será enviada 

uma carta ao Metrô solicitando 
uma reunião sobre o assunto. 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) já 
havia negado o efeito suspensivo da 
sentença normativa, pedido pelo Metrô. 
Sindicato tem a expectativa que o Tribunal 
mantenha todos os direitos da sentença  

Metrô QUER O FIM dos OTs na L15
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Os trabalhadores das Ofi cinas de Pintura 
foram surpreendidos com a promoção de dois 
funcionários para o cargo de Encarregado. 
Não houve qualquer divulgação prévia de que 
aconteceriam essas movimentações, além 
de serem feitas sem levar em consideração a 
experiência do funcionário e o tempo na função 
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ABAIXO-ASSINADO
na Manutenção

Está ocorrendo 
o esvaziamento 
das Ofi cinas 

com a saída de 
funcionários no 
PDI, sem a devida 
reposição, e com essas 
“promoções” aumenta 
a insegurança no 
setor. Recentemente, 
aconteceram mais 
duas “promoções” 
no CCV, que 
também sofre com 
o enxugamento do 
quadro, caminhando 

rumo à terceirização 
dos serviços 
metroviários na 
Manutenção.

O Sindicato vai 
divulgar um abaixo-
assinado em toda a 
Manutenção contra 
essa iniciativa do 
Metrô, denunciando 
a terceirização e a 
falta de transparência 
e de critérios nas 
“promoções”, já que o 
Plano de Carreira não 
está sendo cumprido.

ATO pelas LIBERDADES 
DEMOCRÁTICAS! 

No dia 11/8 (quinta-
feira), a partir das 
17h, será realizado um 
ato no Masp (avenida 
Paulista nº 1.578) em 
defesa da democracia 
e por Fora, Bolsonaro!  
No mesmo dia, no Largo 
São Francisco, às 11h,  
será feita a leitura da 

“Carta às brasileiras e 
brasileiros em defesa do 
Estado Democrático de 
Direito”.
Participe das atividades 
e leia e assine a carta em 
defesa da democracia que 
está publicada no site do 
Sindicato 
(www.metroviarios.org.br). 

11/8:

No dia 16/8, das 8h às 21h, haverá 
a eleição complementar para a 
diretoria executiva do CFT (Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais). 
Uma urna será instalada na sede do 
Sindicato para a votação dos técnicos 
industriais que atuam no Metrô. O 
Sindicato apoia a Chapa 6, que 
está enfrentando problemas 
jurídicos para poder participar da 
eleição. Vote Chapa 6!

Eleições do Conselho 
Federal de Técnicos


