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Empresa não honra palavra empenhada, assedia
categoria e tenta inibir atuação sindical
ANDAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES
A negociação do Acordo Coletivo deste ano começou muito mal, estamos diante de uma comissão patronal despreparada que não conhece o histórico das cláusulas existentes, não honra a palavra empenhada deixando assim de apresentar as propostas as quais se comprometeu na reunião anterior, por
outro lado resolveu ocupar o lugar do sindicato apresentando sua pauta de reivindicações, uma afronta, haja vista ser prerrogativa da categoria de trabalhadores a apresentação da referida pauta.

Escalas de Trabalho
O Metrô Rio continua com sua postura assediadora insistindo na discussão das escalas de trabalho a qual
tem previsão de negociação somente em 2018, e importante frisar que toda categoria sabe qual a intenção
desta turma é aumentar a carga horária de trabalho dos empregados e promover mais demissões no futuro.
Agora, porque tanto interesse da empresa em discutir escalas, se as que estão acordadas eles não cumprem?
Exemplo: a escala 6x3 para os Agentes de Segurança.

INIBIÇÃO De ATUAÇÃO SINDICAL
O Metrô Rio não quer permitir que o sindicato continue a
se comunicar com a categoria, esta criando uma série de obstáculos para inibir a comunicação e
atuação
do sindicato junto aos trabalhadores, na questão da liberação dos dirigentes sindicais, essa tem por finalidade organizar a luta dos trabalhadores, e as ameaças da empresa não irão nos intimidar!!

Homologações
O culpado pela fila de homologações é o Metrô Rio
pregados ao ano, agora desejam a oficialização por
mentar este número para 1.040 empregados demitidos

que demite mais de
parte do sindicato
ao ano, vão
ficar

364 empara auquerendo!

Multa por descumprimento de Acordo
Se a empresa cumprisse suas obrigações não estaria propensa a pagar multas milionárias,
isso é fato, o acordado deve ser respeitado!

RESUMINDO
A empresa quer antecipar a discussão de cláusulas previstas somente para 2018, o
sindicato não se nega a fazer nenhuma discussão, mas cada uma será feita no
seu tempo devido conforme o interesse dos trabalhadores!!!!!
A categoria não é boba, todos já notaram que o Metrô Rio caminha de
braços dados com este governo corrupto que se instalou no país, o
que ela quer é antecipar a implementação da reforma trabalhista proposta
pelo governo, proposta esta que visa cada vez mais
retirar direitos dos trabalhadores.

metrôrio e governo temer, unidos para retirar
cada vez mais direitos dos trabalhadores !

