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Categoria não cede a pressão
 E DIZ UM NÃO REDONDO

E empresa reabre negociações

Em assembleia que contou com
um número bastante expressivo
de trabalhadores, a categoria
metroviária do RJ rejeitou a pro-
posta apresentada pela empre-
sa. A proposta, além de não aten-
der muitas das reivindicações da
categoria retira direitos conquis-
tados no último Acordo Coletivo.
A estratégia de retirar o ABONO
NATAL foi no mínimo desrespei-
tosa com os trabalhadores
metroviários que tanto dão seu
sangue e suor para manter um
sistema de transporte decente
para a cidade do RJ, mesmo di-
ante de muitas adversidades.
A pressão exercida pela empre-
sa no sentido da aprovação da
proposta apresentada foi coisa

nunca vista, gestores acompa-
nhados por membros da Comis-
são de Negociação da empre-
sa percorreram várias áreas de

trabalho promovendo reuniões
com número expressivo de tra-
balhadores tentando convencê-
los de que a proposta da empre-
sa era boa para os empregados.
A categoria metroviária demons-
trando grande maturidade votou
maciçamente contra a proposta
da empresa, mantendo o ESTA-
DO DE GREVE, além de autori-
zar o sindicato a implementar
novas formas de luta. A catego-
ria decidiu ainda, pela PARTICI-
PAÇÃO NO ATO DO DIA 11/07,
DIA NACIONAL DE LUTAS.
O Sindicato comunicou ao Me-
trô Rio e aos fundos de pensão
do GRUPO INVEPAR, (Petros,
OAS, Previ, Funcef), a decisão
da categoria metroviária.

A postura corajosa da

categoria já surtiu efeito,

a empresa, hoje, dia 05/07, co-
municou a marcação de uma

nova reunião. A categoria deve
se manter mobilizada e pronta
para participar das atividades
deliberadas na última
assembleia.

Mais uma vez,
está provado

que o povo na
rua tem força

para transformar
a sociedade e

os metroviários
unidos têm força
para avançar em
suas conquistas!

VEM PRA LUTA

VOCÊ TAMBÉM!
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