
Campanha Salarial 2021 
Vamos à luta para 
garantir nossos direitos!

23 de março de 2021

661Nº

Com a pauta 
aprovada e 
protocolada, 
vamos pra 
mobilização. No dia 
31/3 será realizado 
um Seminário para 
organizar a Campanha. 
Participe dessa e de todas as 
atividades convocadas pelo Sindicato

Seminário da Campanha Salarial 2021, dia  31/3, quarta-feira, a partir das 9h.  
O SEMINÁRIO SERÁ VIRTUAL. Inscreva-se e PARTICIPE! Acesse: metroviarios.org.br

Veja no site do 
Sindicato a Pauta 
na íntegra. Ela 

foi entregue à empresa 
em 19/3. No dia 31/3 
será realizado, de forma 
on-line, o Seminário da 
Campanha. Se você tem 
interesse em participar, 
preencha a ficha de 
inscrição que está 
disponibilizada no site do 
Sindicato.

Tão importante 
quanto protocolar a Pauta 
e organizar o Seminário 
é ter consciência de 
que somente a luta 
garantirá a manutenção 

ou  ampliação do nosso 
Acordo Coletivo. Em 2020, 
foram nossa organização, 
unidade e mobilização 
que garantiram a 
renovação do Acordo 
Coletivo, mesmo diante 
de um cenário de 
ataques aos direitos dos 
trabalhadores.

Neste ano não pode 
ser diferente! Até porque 
estamos com nossos 
salários congelados, o 
Metrô não nos pagou as 
PRs de 2019 e 2020 nem os 
steps. Vamos arregaçar 
as mangas e participar 
da Campanha! 

Lockdown para conter a 
pandemia e salvar vidas
O Brasil vive hoje o pior momento desde o início da 

pandemia do coronavírus. A doença se espalha e há 
colapso no sistema de saúde em diversos estados. A 
situação atual só atingiu este patamar em decorrên-
cia dos governos, que não agem corretamente para 
conter a disseminação do vírus.

Os transportes estão entre os locais de maior con-
taminação e vetor de transmissão do vírus. Com esta-
ções, trens e composições frequentemente lotados, a 
população e os trabalhadores ficam mais expostos e 
estão entre os mais afetados  pela Covid-19.

Por isso, o Sindicato defende a adoção de medidas 
restritivas para conter a pandemia. Caso os governos 
não implantem lockdown, os trabalhadores devem or-
ganizar a resistência e preparar uma greve sanitária 
preferencialmente em conjunto com as demais cate-
gorias do transporte público para salvar vidas.
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Metroviários devem 
defender o Metrus
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Uma publicação do

Alive transmitida por meio das 
redes sociais abordou diversos 
temas relacionados à situação 

do Metrus, em especial sobre o plano 
de saúde dos aposentados. Além dos 
coordenadores da entidade, participaram 
o advogado previdenciário Thiago 
Barison e os conselheiros do Metrus 
Dagnaldo, Sérgio Carioca, Takahashi e 
Xavier.

Barison apresentou o entendimento 
mais recente do STJ (Supremo Tribunal 
de Justiça) - em processo que ainda está 
em curso -  sobre uma interpretação 
sobre planos de saúde e alertou para a 
necessidade de cautela em eventuais 
processos para que os metroviários “não 
ingressem numa aventura jurídica”. 

Confi ra o vídeo que está disponível 
na íntegra no site e redes sociais do 
Sindicato.

Live debate planos de saúde

Na noite de 22/3, o Sindicato realizou 
uma live para debater e esclarecer 
dúvidas com relação ao Metrus na 
atualidade. Após um vídeo que circulou 
na categoria, a diretoria, conselheiros 
e advogado apresentaram as questões 
e opinião do ponto de vista da entidade. 
Independente de qualquer opção, 
os trabalhadores devem manter 
a luta em defesa do Metrus, o 
instituto de seguridade social 
dos metroviários

Metroviário: avalie a 
adesão ao Iamspe mas 

não saia do Metrus 
Durante a live, os coordenadores do Sindicato debate-

ram e tiraram dúvidas com relação à proposta de adesão ao 
plano de saúde do Iamspe (Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual de S. Paulo). 

O Iamspe é um órgão do governo do Estado de São Pau-
lo que funciona como sistema de saúde, oferecendo atendi-
mento por uma rede própria e convênios com clínicas, labo-
ratórios e hospitais. Utiliza um método de fundo solidário, 
composto pela contribuição dos trabalhadores. 

Os aposentados que estiverem na ativa devem avaliar a 
condição e fazer a escolha, porém, não saia do Metrus. Os 
metroviários que já se desligaram do Metrô não podem ade-
rir após a saída da empresa. 

O Metrô estabeleceu prazo até o dia 31/3 para quem ti-
ver interesse em ingressar no plano. Para mais  informações 
assista ao vídeo da live ou entre em contato com os diretores 
da entidade.

PR: 1ª parcela será paga aos demitidos em 2019
Confi ra a carta enviada pelo Metrô em 23/3/21: “A Cia. do Metropolitano informa que efetuará o pagamento 
da primeira parcela referente ao Programa de Participação nos Resultados de 2019 aos empregados 
desligados e que não receberam o crédito correspondente, até o dia 9/4/2021”.


