
Aprovada

F oi dada a largada para a 
campanha salarial 2008. 
Além de debater e aprovar 

a pauta de reivindicações que 
será encaminhada à empresa, 
a assembléia realizada ontem, 
18/03, elegeu a comissão 
que participará de todas as 
negociações desta campanha 
salarial. Ela será formada por 21 
metroviários que representarão 
todas as áreas.

Há alguns destaques na pauta 
da campanha, como a inclusão 
da negociação da PR 2008, com 
antecipação em julho, além da 
reivindicação de reintegração 
dos companheiros demitidos. 
Há também a solicitação da 
ratificação pela empresa da 
Convenção 158 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
que proíbe a prática de demissões 
imotivadas.

A realização de concursos 
internos e externos continua 
sendo um dos pontos principais 
da pauta, que também contempla 
o fim da substituição de trabalho 
executado por metroviários, por 
terceirizados e outros, bem como 
as negociações a respeito da 
implantação de Planos de Cargos 
e Salários.

A assembléia ainda deliberou 
pela realização de setoriais 
em todas as áreas e de um ato, 
quando da entrega do abaixo-
assinado. Em breve o Sindicato 
divulgará o calendário das 
setoriais e o dia e local do ato. 

É extremamente importante que 
a categoria se organize e mantenha-
se mobilizada para demonstrarmos 
à empresa e governo estadual a 
nossa determinação para garantir 
nossos direitos e conquistas.  
Vamos à luta!

É extremamente importante que 
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Neste ano, a reivindicação de reajuste salarial é de 4%, conforme o índice ICV 
Dieese, com estimativa de 0,1% de inflação em março e abril; a do aumento real  

é de 10% e a do aumento do valor do vale refeição é de 11,24%

Campanha Salarial

Ato contra a 
privatização  

da CESP 

Aguarde a divulgação da íntegra  
da pauta de reivindicações 2008.

O governo Serra pretende 
leiloar a Companhia Energética 
de São Paulo (CESP) na próxima 
quarta-feira, 26 de março. Por 
isso, diversas centrais sindicais e o 

movimento estudantil farão um ato 

público no mesmo dia do leilão, às 

8h, em frente ao prédio da Bolsa de 

Valores.
Todos os metroviários estão 

convidados a participar de mais esta 

manifestação cívica. Não podemos 

ser coniventes com a entrega do 
patrimônio público para o capital 
privado, que não tem o menor 
compromisso com a prestação de 
serviços com qualidade à população.

Todos ao ato! Dia 26/03, 
às 8h, em frente ao prédio 
da Bolsa de Valores!

Aprovada a pauta  
de reivindicações 
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Promoção de Páscoa no Sindicato

A partir desta semana os diretores do Sindicato 
passarão em todas as áreas da empresa 
coletando assinaturas para o abaixo-assinado 

que será encaminhado ao Ministério Público e à 
Delegacia Regional do Trabalho, com o objetivo de 
denunciar e cobrar fiscalização destes órgãos para 
combatermos a forma como o governo estadual e a 
direção da Cia. têm administrado o Metrô.

A falta de adequação do quadro de funcionários 
à realidade da Cia. têm sido uma das principais 
causas da brusca queda da qualidade da prestação 
de serviços do transporte metroviário à população 
paulistana, o que tem sido agravado pelo clima de 
tensão provocado pela pressão das chefias nas áreas.

Diretores, gerentes, chefes de departamento 
etc têm tido suas funções desviadas para tentar 
demonstrar que há preocupação com o atendimento 
à população, maquiando os verdadeiros problemas 
do Metrô.

Há demissões, repressões, intimidações e 
ameaças das mais diversas que fazem com que o 
terror substitua a tranqüilidade necessária para que 
os metroviários desempenhem suas funções.

O que os metroviários reivindicam há muito 
tempo é a contratação de mais funcionários 
operativos. Não precisamos de mais chefes nas 
estações para vigiar a categoria. O que precisamos 
é de mais metroviários com direitos iguais, para 

oferecermos o serviço de transporte mais bem 
avaliado pela população usuária.

Chega de terror e pressão contra a 
categoria metroviária! 

Assine o abaixo-assinado!  
Manifeste-se!

Abaixo-assinado contra a 
pressão no local de trabalho

Abaixo-assinado

Nós, metroviários abaixo-assinados, vimos solicitar ao Ministério Público do Trabalho 

e à Delegacia Regional do Trabalho a investigação e fiscalização na forma afrontosa 

como a Cia. do Metropolitano de SP tem conduzido a gestão de seus funcionários, man-

tendo-os sob constante pressão, por meio de demissões, intimidações e ameaças. Tem 

sido constante o desvio de funções e o excesso de horas extras, o que demonstra que 

o quadro de metroviários é insuficiente para atender o constante aumento do número de 

usuários transportados.

Sindicato dos Metroviários de São Paulo

NOME R.G. ASSINATURA

A tradicional promoção de Páscoa do Sindicato ainda está 
acontecendo. Ainda dá tempo para aproveitar estas e outras ofertas! 

Ovos Bauduco .......................................................  240g, R$ 11,90 

Ovos Bauduco ........................................................ 500g, R$ 24,00 

Batom Branco ................................................................... R$ 18,60 

Colomba gotas de chocolate Bauduco 500g ................... R$ 8,90 

Colomba frutas Visconti 500g  .......................................... R$ 6,70

Veja os dias e horários das vendas em algumas áreas: 
Sindicato. ....................................... 13/03 a 20/03, das 10h às 19h 

PAT .......................................................17/03 a 19/03, das 9h às 17 

PIT .......................................................17/03 a 19/03, das 9h às 17.


