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(terça-feira) se Metrô

descumprir acordo

Um acordo fechado no Tribunal do Trabalho em
maio deste ano não é respeitado pela empresa.
Metroviários e metroviárias decretaram
Estado de Greve e realizarão assembleia na
próxima segunda-feira (5/9)

E

Embora tenha se
comprometido no TRT
(Tribunal Regional
do Trabalho) a pagar em
31 de agosto os “steps”, um
mecanismo para diminuir a
desigualdade salarial, uma
parte da categoria ﬁcou no
prejuízo.
O fato de que uma
parte dos trabalhadores

e trabalhadoras deixou
de receber seus direitos
provocou uma mobilização
de toda a categoria. Foi
decretado Estado de Greve,
com uma assembleia na
próxima segunda (5/9)
e indicativo de greve no
dia 6/9 (terça-feira), caso
o Metrô não cumpra sua
palavra.

Monotrilho
Pela manutenção dos
Operadores de Trem!

!

Trem testando CBTC (sistema sem o Operador de Trem) colide em cavalete de
limite de trilhos no Pátio Belém (Linha 3-Vermelha) em 31/8/22. Trem teve a frente
bastante daniﬁcada. Não havia passageiro. É extremamente imprudente retirar os
Operadores de Trem do monotrilho da Linha 15, que teoricamente vai funcionar
com o CBTC. O sistema CBTC já demonstrou várias vezes que não é conﬁável!

Publicação:

O Metrô
confirmou que
quer retirar os
Operadores
de Trem do
monotrilho
da Linha-15.
É um projeto
irresponsável
e que poderá colocar em risco os
usuários e os trabalhadores do
monotrilho.

A presença do
Operador de Trem
é a última camada
de segurança que
o sistema possui
para que não ocorra
algum incidente e uma
possível tragédia.
O Sindicato está
denunciando essa situação e está
buscando evitar a retirada dos
Operadores.
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