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Assembléia
Segunda-feira, 26/11, às 18h30

Avaliação da proposta de PR

Assembléia adiada
para segunda-feira, 26
Metrô não coloca no papel proposta de PR e assembléia 

realizada ontem, 22/11, decidiu adiar a avaliação para 
 uma nova assembléia na próxima segunda-feira

Como resultado 
da retomada das 
negociações a 

respeito do pagamento 
da PR, na manhã desta 
quinta-feira, 22/11, a Cia. 
apresentou, verbalmente, 
uma nova proposta, que 
prevê um adiantamento de 
R$ 800, que o Sindicato 
reivindica que seja pago no 
dia 30/11. 

A proposta da empresa 

prevê ainda um valor 
fixo referente a 70% da 
folha de pagamento, 
que seria distribuído 
eqüitativamente para todos 
os metroviários. Os outros 
30% seriam distribuídos 
proporcionalmente 
ao salário base de 
cada metroviário. De 
acordo com os números 
apresentados pelo Metrô, a 
folha de pagamento, hoje, 

está em torno de R$ 24 
milhões.

Em função da 
reivindicação do 
Sindicato, a empresa se 
comprometeria a garantir 
que nenhum metroviário 
receba um valor de PR 
inferior à paga no ano 
de 2006, mesmo que na 
aplicação da regra de 70% 
fixo e 30% proporcional o 
cálculo seja inferior.
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Concurso externo 

Metrô terá que se explicar
Com base nos argumentos do Sindicato, 

em audiência realizada no Ministério Público 
(MP) nesta quarta-feira, 21/11, a procuradora 
Dra. Suzana Leonel Farah determinou que o 
Metrô apresente justificativas para a realização 
do concurso externo nos moldes em que está 
pretendendo, ou seja, reduzindo jornadas de 
trabalho e salários, criando novos cargos e 
ignorando que, na Cia, já existem pessoas 
habilitadas e aguardando suas movimentações 
para desempenhar determinadas funções na 
empresa.

Inclusive, estas pessoas chegaram a ser 
convocadas para a efetivação da movimentação 
em um dia e no dia seguinte a convocação foi 
suspensa. A suspensão do concurso interno para 
supervisor em razão da realização do concurso 

externo acabou frustrando a expectativa daqueles 
metroviários que já tinham sido aprovados nesse 
concurso.

Além de determinar que o Metrô junte 
ao processo o Plano de Carreira da categoria, 
a procuradora determinou o dia 27/11 como 
prazo para apresentar uma proposta de solução 
para o impasse. Uma nova audiência ficou 
marcada para o dia 30/11, às 14h.

A diretoria do Sindicato vai tomar 
as medidas necessárias e possíveis para 
impedir que, mais uma vez, a empresa tente 
implantar medidas que buscam dividir a 
categoria e desrespeite nosso Acordo Coletivo, 
prejudicando não somente os metroviários 
como também a prestação de serviços à 
população.

Nesta quarta-feira, 21/11, a Justiça do 
Trabalho concedeu uma liminar de reintegração 
ao OE Décio Zanardo, que também deverá ser 
indenizado por danos morais. Esta é mais uma 
importante vitória da categoria metroviária! 
No próximo Plataforma divulgaremos mais 
informações a respeito da sentença.

Final de ano na 
Colônia de Férias

Em virtude da grande procura, quem quiser passar 
as festas de final de ano na colônia deverá fazer 

sua inscrição até o dia 26 de novembro. Se o 
número de inscrições for acima do número de 

vagas, realizaremos sorteio no dia 28, às 19hs, no 
Sindicato. Cada sócio poderá reservar somente um 
apartamento, por um período máximo de sete dias.

Os representantes 
dos times do 
Campeonato 

de Futsal estão 
convidados 

para participar 
de uma reunião 
com o Marcelo, 
da secretaria de 
Esportes, neste 

sábado, 24/11, às 
11h, no Sindicato, 
para tratar sobre o 
Festival de Futsal 
que acontecerá no 

final do ano.

Festival de FutsalMais uma reintegração




