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Retorno à mesa de negociação! 
Comissões voltam a se reunir nesta quinta.

02/09/2015

Já se passaram três sema-
nas da fatídica assembleia, 
em que a categoria metro-
viária lutando contra tudo 
e todos, decidiram rejeitar 
a proposta da empresa e 
apoiar a posição do Sin-
dicato na busca por um 
acordo mais justo para os 
trabalhadores. É preciso 
ressaltar a postura da ca-
tegoria que desde a última 
assembleia tem demos-

trado um grande amadure-
cimento, haja vista que,  em 
nenhum momento pressio-
nou a direção do Sindicato, 
muito pelo contrário, o que 
se viu foi muita mobilização, 
paciência e determinação da 
categoria. As negociações 
foram reabertas e a próxi-
ma reunião será  nesta quin-
ta-feira, dia 03 de setembro 
às 15 horas. Companheiros! 
Depois deste grande esfor-

ço não podemos sentar à 
mesa de negociação e acei-
tar um mero PIXULECO. 
Deixamos claro para em-
presa que estamos prepa-
rados para buscar  uma 
alternativa inteligente que 
solucione o impasse atu-
al, desde que esta alterna-
tiva tenha como princípio 
básico a proteção daque-
les que recebem os meno-
res salários na empresa.

Companheiros!
Juntos somos fortes!



Obs Preencha esta �cha e entregue a um dos nossos diretores no seu local de trabalho ou na sede do Sindicato.
Atenção Os campos marcados com (*) são de preenchimento OBRIGATÓRIO.

Autorizo a Administração de Pessoal do(a) __________________________________________________________

a efetuar o desconto da mensalidade sindical em folha de pagamento, em nome do Sindicato dos Trabalhadores 

em Empresa de Transportes Metroviários, Veículos Leves Sobre Trilhos e Monotrilho do Estado do Rio de Janeiro - SIMERJ.

Rio de Janeiro,  ______ / ______ /______ _________________________________________________________________
Assinatura

SIMERJ, SINDICATO QUE LUTA!
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Rio Trilhos

Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Transportes Metroviários, 
Veículos Leves Sobre Trilhos e Monotrilho do Estado do Rio de Janeiro - SIMERJ

Sindicalize-se
“A FORÇA DO SINDICATO ESTÁ EM VOCÊ”


