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Metroviários 8x0 Metrô,

Assembléia, 11/5, quarta-feira, 18h30, no Sindicato

VITÓRIA inquestionável!

Os metroviários de São Paulo,
mais uma vez, impuseram uma derro-
ta ao governo Alckmin e ao Metrô,
frustrando seus desejos de retirar
direitos da categoria. A reivindica-
ção da manutenção do pagamento do
Adicional Risco de Vida para os ASs,
SSEs e AEs não só foi reconhecida
legítima pelos oito juízes do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) que jul-
garam o processo, como também foi
estendida para todos que trabalham
com valores na estação, seja assu-
mindo o cofre ou o container de troca
de bilhetes.

É importante lembrar que este
julgamento refere-se ao acordo cole-
tivo do período de maio de 2004 a

abril de 2005, portanto, os compa-
nheiros que trabalharam com valores
durante a vigência do acordo, têm
direito a receber retroativo a 1º de
maio de 2004. O Sindicato entrará
em contato com o Metrô, solicitando
que não recorra ao Tribunal Superior
do Trabalho (TST), e pague o quanto
antes os retroativos. O Tribunal con-
siderou também a cláusula do Adicio-
nal Risco de Vida como pré-existen-
te, o que obriga a empresa a negociar
com o Sindicato.

Com este resultado, fica coroa-
da de êxito a estratégia do Sindicato,
de recomendar à categoria o fecha-
mento do acordo coletivo, evitando o
julgamento de todas as nossas con-

quistas, e colocando em risco todo o
acordo coletivo da categoria. Com
esta estratégia, garantimos o paga-
mento por toda a vigência do acordo
coletivo, para todos ASs, SSEs e AEs
que trabalham em bilheteria.

E o mais importante é que nossa
campanha salarial já começa com
uma grandiosa VITÓRIA, demons-
trando à categoria que com ações
corretas, responsáveis, unidade na
organização e mobilização saire-
mos vitoriosos desta campanha, ga-
rantindo a manutenção e ampliação
de nossas conquistas.

Parabéns a todos que acredi-
taram nos rumos apontados pela
direção do Sindicato.

Pauta: avaliação das negociações. Compareça!

Julgamento, dia 05/05, no TRT de SP

sobre o adicional risco de vida
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02 BILHETE

O Sindicato fará uma
excursão para
Caraguatatuba, no dia 14/5,
para que os metroviários
possam conhecer e
acompanhar o andamento
das obras de sua colônia de
férias. Os interessados
deverão enviar suas fichas
de inscrição (publicada no

O Metrô abriu concurso
interno para promover AEs
para OTs. Porém, com esta
atitude, aparentemente
benéfica, a empresa tenta
restringir a participação de
outros metroviários, aproveitando
a situação para criar uma
condição diferenciada e impor a
retirada de direitos, já que os
interessados em participar do
concurso, conforme edital, não
terão direito à escala 4x2x4 e
ao pagamento do Adicional

Campanha Salarial Unificada/CUT

Em defesa de concurso
de AEs e ASs para OTs

portadores de restrições. Ficou
definido também que será marcada
uma nova reunião com todos os
OTs, desta vez na linha 5, para que
sejam definidas formas de luta que
garanta a manutenção de direitos e
condições iguais às praticadas hoje
nas Linhas 1-Azul, e 3-Vermelha.

O Sindicato informa que após
a assembléia do dia 11/5, agendará
setoriais no tráfego, para discutir
os encaminhamentos da campanha
salarial e os problemas do
concurso interno.

de Periculosidade.
Diante disso, o Sindicato

realizou uma reunião com OTs de
todas as linhas no último dia 4/5,
em ANR, quando ficou definido
que não serão aceitas as tentativas
do Metrô de retirar o direito as 36
horas e o pagamento do Adicional
de Periculosidade.

Defendemos a realização de
concurso interno que garanta a
participação de toda a categoria
interessada, inclusive de todos os
ASs, independente de serem

Em reunião realizada em
5/5, na CUT, com
representantes dos sindicatos do
funcionalismo público estadual
que estão em campanha salarial,
ficou deliberado que hoje, 6/5,
será encaminhado um ofício ao
governador Geraldo Alckmin
solicitando audiência para
apresentar a pauta de
reivindicações das diversas

categorias, que representam
400 mil trabalhadores em todo
estado.

As principais
reivindicações da pauta
unificada da CUT/SP são:
reposição das perdas salariais
de acordo com o índice do
Dieese; política de pessoal e
melhores condições de trabalho;
implantação de uma mesa

permanente de negociação;
liberdade de organização
sindical e defesa dos serviços e
das políticas públicas.

Também será realizada
uma “jornada de lutas”, no dia
20/5, sexta-feira, na qual os
sindicatos filiados distribuirão,
na parte da manhã, cartazes e
jornais da campanha estadual e
à tarde farão um ato unificado.

Excursão para Caragua
Plataforma nº472) até 9/5. O
Sindicato está priorizando a
participação dos
metroviários e seus
dependentes diretos.
Inscrições de pessoas fora
dessas condições estão
sujeitas à disponibilidade de
vaga e deverão arcar com
suas despesas. Para maiores

informações, entre em
contato com Marcelo
(6195-3607/3625).


