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Assembleia manifesta apoio à greve dos professores 

Assembleia, 14/5,quinta-feira, 18h30, no Sindicato  

A categoria não concorda 
com o calendário de apenas 

três reuniões apresentado pela 
empresa para discutir a Campanha 
Salarial 2015. A assembleia do 
dia 5/5 defi niu a proposta de 
sete reuniões (veja ao lado) e a 
garantia de que os metroviários 
possam participar de todas as 
reuniões de negociação (veja 
texto no verso deste boletim).

Como temos uma pauta 
importante para discutirmos as 
demandas da categoria, como 

Metrus Saúde/Aposentados; 
Jornada de Trabalho/Contratação; 
Plano de Carreira para GOP, GMT, 
GLG e ADM; assuntos sindicais/
demitidos; ações afi rmativas e 
cláusulas econômicas, exigimos 
reuniões também nos dias 14, 19, 
21 e 26/5 (os dias 5, 7 e 12/5 já 
estavam agendados). 

Também não aceitamos 
ser tratados como marginais e 
exigimos a liberação de acesso 
a todos os trabalhadores que 
queiram participar das reuniões. 

Mais reuniões e participação de 
todos trabalhadores nas negociações

Categoria exige:

A assembleia também votou um calendário de atividades 
e uma nova assembleia no dia 14. Veja as datas:
 12/5, 13h30, Setoriais da Linha 3, em ITQ, PSE e BFU
 12/5,17h, Ato por um 13 de Maio de Luta na Estação 

Largo 13, contra a exploração e violência racistas 
 13/5, 10h30 e 15h30, no Sindicato, reunião sobre 

Periculosidade e Equiparação para os OTM1s
 14/5, 13h30, Setoriais da Linha 1, em SAN, BTO 

e SCZ
 19/5, 13h30, Setoriais da Linha 2, em TTI e PSO
 21/5, 19h, Audiência Pública na Assembleia 

Legislativa sobre os demitidos de 2007 e 2014, 
convocada pelos deputados Leci Brandão (PCdoB) 
e Raul Marcelo (PSOL). 
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02 BILHETE

Na manhã de terça-feira (5/5) começaram as negociações com o Metrô referentes à 
Campanha Salarial 2015. No entanto, a primeira rodada de negociação foi marcada pela 

truculência da empresa. O Metrô recebeu os metroviários com um forte esquema de 
segurança para tentar barrar a Comissão de Negociação, eleita em assembleia da categoria

Metrô coloca seguranças particulares 
para tentar barrar trabalhadores

Os metroviários repudiaram 
a atitude da empresa e 
exigiram a retirada dos 

seguranças. Reafi rmamos que os 
trabalhadores nunca causaram 
nenhum tipo de perturbação. A 
empresa teve que aceitar e retirou 
os seguranças particulares. 

O Metrô está difi cultando ao 
máximo as negociações. Marcou 
em um local distante as reuniões, 
tentou limitar o número de 
participantes e colocou seguranças 
na porta do local das reuniões. 

Ataques
Na primeira rodada, a 

empresa já comunicou que quer 
efetuar dois ataques à categoria. 
Quer alterar o pagamento da 
primeira parcela do 13º salário 
de janeiro para 15 de junho. E 
que, no caso de insufi ciência de 

saldo na folha de pagamento do 
trabalhador no dia 30, seja feito 
o desconto no adiantamento 
quinzenal. 

Após o Sindicato se posicionar 
contra esses ataques, a empresa 
afi rmou que recua no caso do 
desconto em caso de insufi ciência 
de saldo mas quer manter o 
pagamento da primeira parcela do 
13º para junho.

Falta de quadro
Durante a reunião foi entregue 

ao Metrô a lista da Equiparação 
Salarial com mais de dois mil 
nomes. A questão da falta de 
quadro e o consequente excesso de 
horas extras foram temas citados 
várias vezes durante a reunião. A 
contratação de funcionários é uma 
das principais reivindicações da 
categoria na Campanha Salarial.  

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Participe das 
próximas reuniões 

de negociação
Já estão confi rmadas com 

o Metrô reuniões nos dias:

7/5 (quinta-feira) e 
12/5 (terça-feira), 
a partir das 9h, na 

avenida do Café nº 460 

(Jacyra Sanches Espaço 

Eventos). Próxima à 

estação Conceição do 

metrô

Compareça!


