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Metroviários reunidos em assembléia nesta terça-feira, 24/7, decretaram greve 
para 1º de agosto com o objetivo de garantir a PR com base em uma folha e meia de 

pagamento, paga de forma igual para todos e com antecipação ainda neste mês

Embora tenham assumido 
compromisso com a categoria 

na campanha salarial, o Metrô se 
recusou a negociar a PR antes do 
dia 23/7 e, nesta segunda-feira, 
apresentou uma proposta que só 
tratava de metas. De antemão, o 
Sindicato, através da comissão 
de negociação da PR, rejeitou a 
proposta.

Na tarde desta terça-feira, 
o Metrô chamou outra reunião 
e apresentou nova proposta, 
alterando as metas anteriormente 
apresentadas, mas mantendo uma 
lógica que incentiva a disputa 
entre as gerências, e tenta colocar 
trabalhador contra trabalhador.

Além de tudo isso, as metas 
propostas não permitem nenhum 
controle da categoria, pois nem 
o Sindicato nem os metroviários 
têm qualquer ingerência nos 
investimentos ou administração 
da empresa, já que as mesmas 

dependem única e exclusivamente 
de decisões políticas da direção do 
Metrô e governo do Estado.

Com relação à questão 
fi nanceira, o Metrô propôs o 
pagamento de uma folha nominal, 
sendo que 40% deste valor, R$ 
1.250,00, seria fi xo, e os 60% 
restantes proporcionais ao salário de 
cada funcionário, que dependeriam 
do cumprimento das metas 
estabelecidas. 

Para piorar, propõe o 
pagamento somente em fevereiro de 
2008, com a apuração das metas em 
janeiro, sem nenhuma antecipação 
para este mês de julho.

Todos os metroviários 
cumprem papel determinante para 
o funcionamento do sistema e o 
seu valor deve ser reconhecido 
igualmente entre todos. Por isso, 
é inaceitável qualquer proposta de 
pagamento proporcional a título 
de PR. 

Por unanimidade, a assembléia 
recusou a proposta da empresa, 
aprovou a decretação de greve 
para 1º de agosto, a realização 
de setoriais em todas as áreas 
(calendário no verso), utilização do 
colete e distribuição de Jornal do 
Usuário no dia 31/7.

Caça aos coletes
Com o objetivo de 

garantir grande 
visibilidade à nossa luta 
pela PR, a assembléia 
aprovou que todos os 

metroviários da operação 
e manutenção que 

trabalham nas estações e 
trens devem usar o colete 

da campanha salarial 
durante o dia 31/7. Traga o 
seu colete e, se você não 
trabalhar nas estações e 

trens, entregue-o para um 
diretor do Sindicato.

de organização da GREVE
terça-feira, 31/7, às 18h30, no Sindicato. 

Assembléia
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Movimentação de pessoal em julho de 2007
O Metrô informou ao Sindicato que realizará as MPs no mês de 

julho, totalizando 1000 movimentações. Destas, 705 são na GMT, 98 
na GOP e 197 nas demais áreas. Se algum metroviário entender que 
deveria ser movimentado e não foi, informe o diretor da sua área, for-
necendo nome, função e RG para que o Sindicato possa discutir todos 
os casos com o Metrô.

Demissão de aposentados
O Sindicato convoca todos os metroviários aposentados na ativa, 

que estão se aposentando ou em período de pré-aposentadoria, para uma 
reunião dia 2/8, quinta-feira, às 8h30 e 18h, com o objetivo de, junto 
com os advogados do Sindicato, discutir a ameaça de demissão por parte 
da empresa e deliberar sobre encaminhamentos que garantam o direito 
dos trabalhadores se aposentarem e continuarem em seu emprego.

Metroviários na Linha C da CPTM?
O Sindicato alerta e orienta toda a categoria a não participar de 

pesquisa e nem a firmar acordo individual de transferência para a Linha 
C da CPTM. Esta discussão tem que ser travada entre Sindicato e 

Metrô, para que haja a garantia do acordo coletivo com todos os, atuais 
e futuros, direitos e conquistas da categoria.  

• 26/7, 5ª feira, 8h, PCR, no bloco A.

 10h, PAT, na rampa.

 23h30, PCR not, no bloco A.

• 27/7, 6ª feira, 10h, PIT, na praça.

• 30/7, 2ª feira, 8h, MTEs, LNS/LLO/LMO, em PSE.

 23h30, manutenção noturna, LNS/LLO/LMO, em PSE.
As setoriais do MI, CII e CCO serão realizadas por andar de 26 a 30/7.

Nos OTs as setoriais serão realizadas nas madrugadas.

O Metrô informou ao Sindicato que quem 
trabalhou parcialmente no dia da greve só terá o 
desconto das horas não trabalhadas. Já aqueles 
que não trabalharam, exceto por motivo legal, 
terão o desconto do dia ainda no mês de julho e o 
valor do DSR, dividido em 3 vezes: julho, agosto 
e setembro. 

O Sindicato não concorda com os referidos 

descontos, pois entende que aqueles que não 
trabalharam não conseguiram ser avisados sobre 
o fi m da greve a tempo, e que quem trabalhou, 
em qualquer período, teve o compromisso de 
cumprir o acordo fi rmado entre governo, Metrô 
e Sindicato. Por isso, continuará pressionando a 
direção do Metrô e o secretário dos Transportes 
Metropolitanos para reverter esta situação.

Desconto do dia da greve, 14/6

Reunião dos OTs
Na última reunião com os OTs, 

em 13/7, o chefe de departamento do 
OPC, Milton Gióia, se comprometeu a 
realizar uma nova reunião nesta terça-
feira, 24/7, no auditório do CCO, para 
que houvesse a possibilidade de mais 
OTs participarem da discussão. Sem 
nenhum motivo justo, o departamento 
desmarcou a reunião e não apontou 
nova data para sua realização. O Sin-
dicato já encaminhou correspondência 
à GRH solicitando que, caso a reunião 
com o OPC Milton Gióia não aconteça 
o mais breve possível, a comissão dos 
OTs seja recebida pelo DO e GRH 
para dar continuidade ao debate sobre 
as pendências da área.

Campeonato de Futsal
Estão abertas as inscrições para 
o XX Campeonato Metroviário de 
Futsal. Os interessados devem 
entrar em contato com Marcelo, 
no telefone 6195-3607/3625, até 

o dia 1º de agosto.




