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ESTADO DE GREVE!!
ESTAMOS EM

Nos dias 7 e 8 de maio, os Sindicatos da base da 
CBTU se reunirão com representantes da empresa em 
Recife. Vamos conhecer a posição da empresa em 
relação às cláusulas ainda não discutidas. Esperamos, 
também, ter uma primeira proposta em relação às 
cláusulas econômicas, particularmente, sobre o índice 
de aumento salarial.

Em todas as STU's os trabalhadores estão 
realizando assembleias para avaliar as negociações da 
campanha  salarial  e  já  decidimos  ir  à  luta!

Se a empresa não nos oferecer nada e a proposta 
continuar sendo de “REAJUSTE 0”, tal como nos 
informou o DEST em reunião com representantes dos 
sindicatos da CBTU (veja Integrando-Abril/12),   
vamos à GREVE DE ADVERTÊNCIA!

No dia 3 de maio, os metroviários, reunidos em 
Assembleia na nova Sede do SINDIMETRO, decidiram 
sobre a Campanha Salarial:

Realizar ASSEMBLEIA GERAL em todas as STU's no 
dia 10 de maio, para apreciar a proposta da final 
do ACT 2012/2013, inclusive, o reajuste salarial;

Mantida a posição de “REAJUSTE 0”, vamos à 
GREVE DE ADVERTÊNCIA no dia 14 de maio;

Informar aos usuários e à população, através de 
CARTA ABERTA, o motivo da nossa paralisação.

Decisões da Assembleia Geral

É hora de mostrar a nossa força e a nossa união!

O DEST argumenta que tivemos um bom aumento 
salarial com o PES e, além disso, eles dizem que a CBTU 
é deficitária. Assim, não há como ter qualquer 
aumento salarial este ano!! 

O curioso é que o governo Dilma acaba de dar 
bilionárias concessões aos patrões privados. Será que 
pretendem que paguemos a conta da “gracinha” feita 
às empresas, muitas das quais multinacionais?

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES

Reajuste   salarial   de   acordo  com  o
índice do DIEESE;

Plano de Saúde integral;

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Adicional noturno de 50%.

Foi com muita luta que conquistamos uma melhor 

condição salarial a partir do PES. Foram anos e anos de 

luta e não vamos deixar que o “REAJUSTE 0” “coma” o 

que conquistamos.

Por isso...

ESTAMOS EM ESTADO DE GREVE!

REAJUSTE 0 = GREVE DE ADVERTENCIA!

 
Dia 10 DE MAIO (5ª. feira), às 17:30h

Na Praça da Estação

MMMMM

Não vamos pagar a conta!

TODOS À ASSEMBLEIA GERAL
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E se você ainda não tem o novo endereço do SINDIMETRO, anote aí:

Rua Tabaiares, 41 – Floresta

(entre a Av. Assis Chateaubriant e a Rua Sapucaí, atrás da Estação Central) 

Aguardamos a sua visita!

SINDIMETRO estará presente
no Congresso da CUT-MG

Nos dia 01, 02 e 03 de junho, a CUT-MG 
realizará o Congresso que elegerá a nova 
direção estadual da Central, além de       
discutir os problemas que os trabalhadores  
enfrentam em Minas e no país.

O SINDIMETRO quer contribuir com este 
debate e estará presente no Congresso, 

representado por um delegado e um suplente.
Na Assembleia que realizamos no dia                   

03  de  maio,  os  metrov iár ios  e  as              
metroviárias presentes elegeram nossos 
representantes. São eles: a companheira           
Alda Lúcia, eleita delegada, e o companheiro 
Gregório, o suplente.

Inauguração da nova Sede do SINDIMETRO

Um momento de descontração...
Em 03 de maio, dia da Assembleia Geral, importantes decisões foram tomadas                       

em relação à campanha salarial. Mas, também, foi o dia da inauguração da nova                     
Sede  do  SINDIMETRO.


