
Com esta decisão, a assembléia 
de ontem deliberou pelo 

cancelamento da greve marcada 
para esta quarta-feira, 23/5, para esta quarta-feira, 23/5, para esta q
e aprovou a inclusão de um 
aditivo à pauta de reivindicação 
cobrando a suspensão de todas 
as punições, principalmente a 
reintegração imediata de Pasin e 
Alex que, na prática, continuam 
demitidos, pois estão com seus 
contratos de trabalho suspensos, 
sem salários e benefícios.

A proposta de reintegração 
de Pedro Augustinelli (Boquinha), 
Ronaldo Campos (Pezão) e Ciro 
Moraes foi feita ao Sindicato 

pelo Metrô e a secretaria de 
Transportes Metropolitanos 
durante reunião no Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), na 
tarde desta terça-feira, 22/5. 

O governo e a Cia, no 
entanto, aplicaram uma 
suspensão de 29 dias para os 
três, e manterão o companheiro 
Ciro afastado de sua área, à 
disposição da entidade sindical.

Ao acatar a proposta, a 
assembléia avaliou, por ampla 
maioria, que a reintegração 
dos três diretores do Sindicato 
fortalece a luta pelos nossos 
direitos na campanha salarial e pela 

readmissão dos dois companheiros 
mantidos afastados.

O Sindicato e a categoria 
não concordam com as punições, 
por entender que não há motivo 
legal que as justifi que e, por 
isso, a entidade continuará 
buscando meios para avançar nas 
negociações com o governo do 
Estado e Cia. e, ao mesmo tempo, 
entrará com ações jurídicas para 
reverter as punições e defender 
os companheiros Pasin e Alex da 
injusta acusação de falta grave, 
durante a paralisação de uma hora 
e meia, realizada no dia 23/4, 
contra a emenda 3.
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Assembléia  

Todos os metroviários fora do horário de trabalho estão convocados a 
participar hoje, 23/5, das atividades da mobilização nacional convocadas 

pelas centrais sindicais e movimentos sociais contra a emenda 3, 
a reforma da previdência e pela garantia dos direitos sociais e sindicais.

Assembléia realizada ontem, 22/5, deliberou pela aceitação da 
reintegração de três diretores, mas o Sindicato continuará lutando 

pela reintegração dos diretores Paulo Pasin e Alex Fernandes, 
que continuam afastados para apuração de falta grave

cancela greve

10h: ato em frente à Fiesp, na Av Paulista.
14h: concentração no vão livre do Masp, seguida de passeata.



02 BILHETE

Campanha Salarial 2007

Durante toda a manhã de ontem, 22/5, a diretoria 
do Sindicato e os companheiros eleitos para a 
Comissão de Negociação participaram da terceira 
reunião de negociações da Campanha Salarial 2007 
com o Metrô e governo do Estado, cujo tema foi 
Garantias individuais e jornada de trabalho.

No entanto, a empresa e o governo estadual 
mantiveram a mesma linha dura adotada a partir da 
segunda reunião realizada no dia 13/5, que tratou 
do tema Higiene e segurança do trabalho, e não 
atenderam nenhuma reivindicação da categoria, 
aceitando apenas renovar os itens relacionados ao 
tema em questão já existentes no Acordo Coletivo 
2006/2007.

Sobre as reivindicações, como jornada de 36 
horas para todo o pessoal operativo, ampliação da 
escala 4x2x4, equiparação da jornada de trabalho do 

pessoal noturno do MTE com os VPs, e para os OTs 
das Linhas 2 – Verde e 5 – Lilás, entre outras (veja 
principais bandeiras abaixo), a empresa e governo do 
Estado fi caram de dar respostas na próxima reunião, 
que acontecerá sexta-feira, 25/5, quando serão 
tratados os itens relacionados às garantias gerais e 
benefícios sociais da categoria.

Na reunião, o Sindicato reforçou o pedido 
de antecipação da última reunião do dia 31/5 
para o dia 29/5, mas, assim como para as demais 
reivindicações, a empresa e governo do Estado 
ainda não deram resposta. 

Tudo indica, portanto, que a categoria precisará 
estar coesa e organizada para este próximo 
enfrentamento. Participem das mobilizações da 
categoria. Vamos garantir nossos direitos e 
conquistas!

• 13,38 % de reajuste, sendo 3,09% 
de reposição de perdas e 9,98% de 
produtividade;

• Salários e jornadas iguais para funções iguais;
• Jornada de 36 horas para todo o pessoal 

operativo;

• Aumento do quadro de funcionários;
• Concurso interno;
• Cancelamento de todas as punições;
• Reintegração imediata dos diretores Pasin 

e Alex.
• Fim da periculosidade por apontamento;

Confira as principais reivindicações da campanha salarial 2007

Próximas reuniões
25/5 – 8h30: Garantias gerais e benefícios sociais

31/5 – 8h30: Cláusulas econômicas, sindicais 

e disposições finais

O Sindicato aguarda resposta da empresa sobre a 

antecipação da data da última reunião para 29/5.

Local: Hotel Excelsior Ipiranga, sala Janete Costa, sito a 

av. Ipiranga, 770, centro (República).

Metrô continua dizendo 
NÃO às reivindicações 


