
Em assembléia realizada 
na quarta-feira, 13/6, os 
metroviários deflagraram 

a greve deliberada no dia 5/6, a 
partir da primeira hora de 14/6, 
contra a resistência da empresa 
e governo do Estado em 
atender as suas reivindicações.

Com o êxito da 
paralisação, o Metrô e governo 
do Estado foram obrigados a 
procurar o Sindicato para nova 
tentativa de negociação na 
madrugada de quinta-feira, 
14/6.

A proposta apresentada 
elevou de 3,37% para 4,35% 
o índice de reajuste dos 
salários e estabeleceu 3,09% 
de aumento sobre o valor dos 
benefícios, retroativos à 1º de 
maio. 

A determinação da 
categoria também arrancou 

do Metrô e governo estadual 
o compromisso de negociar 
a PR de 2007 até 23/7, sendo 
que a empresa sabe que os 
metroviários querem receber 
50% de antecipação em julho, 
como prevê a lei. 

Outros avanços foram 
registrados em itens 
importantes para a categoria 
como a equiparação salarial na 
GMT, o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP), a 
movimentação de pessoal na 
GOP, entre outros. 

A  nova proposta foi 
aprovada por maioria absoluta 
na assembléia extraordinária 
convocada para a manhã desta 
quinta-feira, 14. A íntegra das 
propostas aprovadas estarão na 
página eletrônica do Sindicato.

Apesar do esforço de 

argumentação da diretoria, 
novamente a empresa deixou 
claro que a reintegração dos 
diretores demitidos no dia 23/4 
não seria contemplada, mas o 
Sindicato dará continuidade à 
mobilização e ações jurídicas 
para reverter as demissões.

Os metroviários estão de 
parabéns pela organização, 
mobilização e a participação 
em massa das atividades 
realizadas em todas as áreas, 
e principalmente nas 12 horas 
de greve. Esta campanha com 
certeza representará mais 
um marco na história de lutas 
da categoria metroviária.

Agora vamos 
buscar a negociação 
e conquistar o nosso 
direito à Participação 
nos Resultados!
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GREVE VITORIOSA!
Campanha Salarial

Depois de quase dois meses de negociações e da realização de uma greve 
vitoriosa de mais de doze horas, a categoria encerrou sua campanha salarial 
que obrigou a direção do Metrô e o Governo estadual a apresentar uma nova 
proposta que avança em algumas reivindicações e amplia o reajuste salarial 

para 4,35% e reajusta em 3,09% o valor dos benefícios



Atenção:
02 BILHETE

Processo: 2875/98-40ª
Reunião quarta-feira, dia 20/06, 

às 10h e 16h, no Sindicato.
Assunto: 

Discussão sobre atraso no 
pagamento das parcelas

A promoção de inverno do Sindicato já começou, a 
princípio, apenas no Sindicato, de segunda a sexta-feira, no 

horário comercial. Em breve divulgaremos as áreas onde 
as vendas acontecerão. Veja algumas promoções:

Manta casal Parahyba ...................................R$ 45,00
Cobertor casal Nobre, antialérgico ................R$ 89,00
Edredom solteiro dupla face ..........................R$ 59,00
Toalha de banho para bordar ........................R$ 12,00
Travesseiro (50x70) Bom Sono .....................R$ 12,00

O pagamento poderá ser feito em 3 vezes, atra-

vés de boleto bancário, com desconto nos dias 31/7, 
31/8 e 28/9. Não esqueça de trazer o crachá da Cia., 
seu CPF e o cartão da conta na Nossa Caixa Nosso 
Banco.

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

Promoção de inverno no Sindicato

Processo: 2728/96-53ª
Reunião segunda-feira, dia 18/06, 

às 10h e 16h, no Sindicato.
Assunto: 

Avaliação da proposta do Metrô




