
A próxima reunião acontecerá 
quinta-feira, 31/5, já que o Metrô 
não concordou com a antecipação 
da data. 

Nesta ocasião, serão debatidas 
as cláusulas econômicas, com base 
na reivindicação da categoria, que 
é 13,38% de reajuste, sendo 3,09% 
de reposição de perdas e 9,98% de 
aumento real (produtividade), inci-
dindo sobre todos os itens da pauta.

Conforme deliberação da 
última assembléia, de 22/5, tam-
bém fazem parte da nossa pauta de 
reivindicações a reintegração dos 
diretores Pasin e Alex e o cance-
lamento de todas as punições dos 

diretores do Sindicato.
Diante da inflexibilidade da 

empresa e governo do Estado, o 
Sindicato vai intensificar o processo 
de mobilização interna da categoria 
com a realização de setoriais nas 
áreas fixas, conforme calendário no 
verso.

Na próxima quarta-feira, 30/5, 
às 18h30, o Sindicato realizará uma 
reunião com toda a diretoria do Sin-
dicato, Comissão de Negociação e 
Comissões Sindicais de Base, com 
o objetivo de discutir a campanha 
salarial e debater formas de luta a 
serem aprovadas na assembléia.

Não podemos ficar imóveis 

diante desta situação, em que a 
empresa não leva em consideração 
a excelência dos serviços prestados 
pela categoria, que enfrenta todas 
as dificuldades impostas pela Cia., 
como a não reposição do quadro de 
funcionários, cada vez mais sobre-
carregado por conta do aumento de 
usuários transportados; a terceiri-
zação dos serviços de manutenção, 
que depois têm que ser corrigidos.

Estas e outras medidas exigem 
cada vez mais dos funcionários, 
que são submetidos a realização 
excessiva de horas extras e acúmu-
lo de funções. 

Todos à assembléia!
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Negociações

às 18h30, no Sindicato.
 Pauta: Formas de luta da Campanha Salarial. 

É hora da mobilização!
não avançam

A penúltima reunião da Campanha Salarial aconteceu na sexta-feira, 
25/5. Até agora não houve nenhum avanço e as principais reivindicações 
foram negadas. Entre elas, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), 
equiparação salarial (salários iguais para funções iguais), 36 horas para o 

pessoal operativo, reposição de quadro de funcionários, entre outras
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Desconto do DSR

Fique atento a todas as matérias 
que circulam pelo webmail e 
informativos distribuídos nas 
áreas, levando em consideração, 
principalmente, o seu conteúdo e 
remetente. Nem todas as informações 
condizem com a realidade! O governo 
do Estado e a empresa querem 
confundir a categoria, colocando-a 
contra o Sindicato! 

Não acredite em boatos que 
circulam pelas áreas! Na dúvida, 
procure um diretor do Sindicato ou 
um representante da Comissão de 
Negociação da sua área.

Calendário 
de setoriais

28/5, 2ª feira, 23h30, manutenção noturna, 

LNS/LLO/LMO, em PSE.

29/5, 3ª feira, 10h, PAT, na rampa.

29/5, 3ª feira, 10h, PIT, na praça.

29/5, 3ª feira, 23h, PCR, no bloco A

30/5, 4ª feira, 8h, PCR, no bloco A.

31/5, 5ª feira, 8h, MTEs, LNS/LLO/LMO, 

em PSE.

As setoriais do MI, CII e CCO serão realizadas 

por andar no decorrer da semana.

Cuidado com 
os boatos e a 
comunicação!

Na reunião de negociação da última 
sexta-feira, 22/5, o Sindicato e a Comissão 
de Negociação reforçaram a reivindicação de 
que a Cia. não desconte o Descanso Semanal 
Remunerado (DSR) dos metroviários, por conta 
da paralisação parcial contra a emenda 3 realizada 
no dia 23/4. No entanto, a Cia. negou a solicitação 
e afi rmou que vai proceder o desconto.

Ao demitir dirigentes sindicais e querer 
descontar também o DSR, fi ca clara a represália 
da empresa contra o legítimo direito dos 
metroviários de lutarem em defesa da garantia 
de suas conquistas. O Sindicato continuará 
reivindicando que a empresa não cometa esta 
arbitrariedade. Não será desta forma que a 
empresa intimidará a categoria.

Durante a reunião da última sexta-feira, 
22/5, os representantes dos OTs das quatro 
linhas entregaram à Cia. um abaixo-assinado 
com mais de 200 assinaturas, solicitando que o 
Metrô retire as punições aplicadas aos OTs que 
não participaram do processo de reciclagem que 
havia sido modifi cado de forma unilateral pela 
chefi a do tráfego LLO.

É importante ressaltar que, enquanto o 
Sindicato e representantes de escalas estavam 
reunidos com o coordenador da área para 
solucionar o impasse, o treinamento teve 
continuidade regular, somente sendo modifi cado 
após o entendimento entre as partes.

O Metrô fi cou de se posicionar a respeito na 
reunião de negociação do dia 31/5.

Punição de OTs/LLO




