
DEZEMBRO 2017

MAIA RETIRA DA PAUTA A VOTAÇÃO DA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO

Centrais Sindicais suspendem a
GREVE GERAL de 05 de dezembro

Em nota divulgada aos sindicatos, a CUT informou a decisão das 
Centrais de suspender a GREVE GERAL marcada para 05 de de-
zembro, visto que a votação da Reforma da Previdência foi retirada 
momentaneamente da pauta do Congresso Nacional.

No entanto, como o governo pode recoloca-la para votação a 
qualquer momento, a proposta é manter as mobilizações marcadas 
para 05 de dezembro, com todos os trabalhadores alertas e mobili-
zados para a possibilidade de ser chamado um novo dia de GREVE 
GERAL.

Os metroviários, reunidos em Assembleia Geral em 30 de novem-
bro, já haviam avaliado a impossibilidade de organizar a paralisação 
em 05 de dezembro. Ainda assim, decidiram realizar uma mobiliza-
ção nas Estações Eldorado e Vilarinho, através do “Café nos Trilhos”, 
para discutir com os usuários a reforma da Previdência e Trabalhista, 
além de participar do ato público, convocado para às 17 horas na 
Praça Afonso Arinos. Essas propostas, portanto, estão mantidas!

Ganhamos tempo... Agora é manter a mobilização e a discus-
são com o conjunto da categoria!

Processo do
Dissídio começou...

Teve resultado as nossas idas 
a Brasília! O processo n° TST-
DC-10652-61.2017.5.00.000 dá início 
ao julgamento do Dissídio, que julgará 
apenas o índice do reajuste salarial e 
seus reflexos. 

Os sindicatos estão pressionando a 
CBTU para que não utilize o prazo dos 
15 dias dado no referido processo, para 
agilizar o agendamento do julgamento. 

Estaremos mantendo a categoria 
informada a cada novo passo.
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DE VOLTA
PRA CASA?

Surgiu a possibilidade dos com-
panheiros da Segurança (policia-
mento) que são do Rio de Janeiro 
trabalharem na Universidade Rural, 
tendo assim a oportunidade de vol-
tarem para o seu estado de origem. 

O SINDIMETRO, que há muito 
sabe do interesse desses compa-
nheiros voltarem a trabalhar no Rio 
de Janeiro, não só os apoia nessa 
reivindicação, como fará tudo o 
que estiver ao seu alcance para que 
essa transferência se concretize.

Vamos aguardar...

Eleição do delegado sindical
  GOMOV: 10 e 12 de dezembro das 13 às 23 horas; 11 e 13 de dezembro 

das 9 às 17 horas

  GOCOP: 10 e 12 de dezembro das 9 às 15 horas, de 14 às 20:30 horas, de 
20 às 2 horas

  COSOP: 10, 11, 12 e 13 de dezembro das 9 às 17:30h; 14 de dezembro das 
9 às 17 horas

  GIMAN: 12 e 13 de dezembro das 9 às 23 horas

  COSEP: 10, 11, 12 e 13 de dezembro das 19 às 23 horas

  GOEST: 10, 11, 12, 13 e 14 de dezembro das 9 às 17 horas

  SEDE/STU: 11 e 12 de dezembro das 9 às 17:30 horas

  SINDIMETRO: 10 a 14 de dezembro, das 9 às 17 horas para os trabalhado-
res aptos a votar e de acordo com sua área.

A APURAÇÃO SERÁ FEITA NO DIA 14 DE DEZEMBRO,
A PARTIR DAS 18 HORAS NA SEDE DO SINDICATO.

Por orientação do 
Ministério do Planejamento, a 
CBTU estará aplicando no que 
for possível e na íntegra todas 
as medidas aprovadas na 
contrarreforma Trabalhista.  

Aqueles que não 
acreditavam que a 
contrarreforma não nos 
alcançaria... podem colocar  
“as barbas de molho”...

CBTU VAI APLICAR A REFORMA TRABALHISTA

Queremos lembrar aos filiados 
e filiadas que em breve realizare-
mos a eleição dos delegados sin-
dicais de cada gerência ou coor-
denação. No dia 05 de dezembro 
a Comissão eleitoral publicará 
os nomes dos inscritos em cada 

área. Agora, guarde as 
datas e horários 

das eleições:

Distribuição das Cestas Natalinas
Vejam abaixo os dias e os horários da 

distribuição da Cesta Natalina do SINDIMETRO. 
Terão direito a ela, TODOS os sindicalizados até 
24 de novembro de 2017. Mas, atenção, aqueles 
que quiserem que a sua cesta seja retirada por 
algum colega, será necessária uma autorização por 
escrito, impressa ou enviada por e-mail ao Sindicato 
(sindimetro@sindimetromg.org.br).

Prédio Sede: 11/12/2017: 09:00 às 17:00h 

Pátio de Manutenção Eldorado: 11/12/2017: 22:00 às 00:00h

Pátio de Manutenção São Gabriel: 12/12/2017: 08:00 às 17:00h 

Estação José Cândido da Silveira: 13 e 14 /12/2017: 06:00 às 21:00h
A partir do dia 15 de dezembro, as cestas poderão ser retiradas na sede

do Sindicato, de 2ª a 6ª  feira (exceto feriados), das 9 às 17:30 horas.


