
nega-se

Das 27 cláusulas da pauta de reivindicações 
da categoria, a empresa aceitou renovar 
11 (mas que já constam no atual acordo 

coletivo), apresentará proposta para avaliação de  
5 e rejeitou outras 11. 

Ou seja, o Metrô nega-se a atender qualquer 
proposta nova ou pendência histórica da categoria, 
como estabelecimento de uma gestão empresarial 
democrática, a partir da implantação de programas 
de combate à “cultura administrativa autoritária”; 
representação e estabilidade dos funcionários 
na gestão do Metrus; fim das terceirizações; o 
cancelamento da PPP da Linha 4 – Amarela; além 
da redução da jornada de trabalho para 36 horas na 
operação.

A Cia. também rejeitou a reivindicação de 
implantação do Plano de Carreira da forma como foi 
colocada na pauta, mas afirmou que está realizando 
estudos para atendê-la dentro do prazo de 90 dias. 

Diante disso, o Sindicato solicitou que a empresa faça 
uma proposta em menor prazo, com o objetivo de 
contemplar a expectativa da categoria.

A próxima reunião acontecerá na sexta-feira, 
16/05, quando serão tratadas as reivindicações 
relacionadas às garantias individuais e saúde, 
segurança e higiene no ambiente de trabalho. 

Na segunda-feira, 19/05, será realizada a última 
reunião para debater as cláusulas econômicas, 
benefícios sociais e as cláusulas sindicais. A Cia. 
afirmou que neste mesmo dia também fará uma 
proposta completa, inclusive com valores de PR.

O Sindicato convoca a categoria 
para a assembléia do dia 20/05, para 
avaliarmos o resultado das negociações. 
Caso nossas principais reivindicações 
não sejam atendidas, discutiremos 
formas de luta. Participe!
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A primeira reunião em que as reivindicações da categoria foram efetivamente 
debatidas aconteceu nesta quarta-feira, 14/05, com a participação da 

comissão de negociação e de membros da diretoria do Sindicato. Foram 
debatidas cláusulas referentes às garantias gerais e jornada de trabalho

Empresa nega-se a 
atender reivindicações

Assembléia terça-feira, 

Campanha Salarial 2008

20/05, às 18h30, no Sindicato.
Pauta: avaliação das negociações com o Metrô



tenta impedir

Reunião sobre a PPP em Brasília

Como parte das atividades de mobilização 
da campanha salarial dos metroviários, o 
Sindicato elaborou o Jornal do Usuário 

para ser distribuído em várias estações na manhã da 
quarta-feira, 14/05, tendo com o objetivo informar a 
população sobre a campanha salarial, solicitar apoio, 
além de denunciar a precarização do trabalho.

No entanto, embora sem sucesso, a empresa 
tentou impedir a distribuição do Jornal do Usuário 
nas estações Sé e Jabaquara, determinando que 
supervisores do CSO recolhessem o material.

Depois de muita discussão e argumentação, e com 

mais de 20 mil jornais já distribuídos, o Sindicato se 
retirou da área paga e passou a fazer a distribuição 
próximo a linha de bloqueio. 

O Sindicato repudia veementemente a postura 
truculenta e arbitrária do Metrô e lamenta a atitude 
tomada por metroviários, como SSEs ou ASs sem 
uniforme (apoio), que adotaram posturas contrárias 
à atividade sindical, ao invés de apoiar e participar 
das manifestações desta, que é uma entidade com um 
histórico de mais de 26 anos de lutas incontestáveis em 
defesa dos direitos de todos os trabalhadores. 

Não vacile!
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Metrô tenta impedir a
distribuição do Jornal do Usuário

Na última segunda feira, 
12/05, uma delegação 
de metroviários 

composta pelos companheiros 
Pedro Santos (tráfego), Antonio 
Borges (estação), José da Silva 
(manutenção), além dos diretores 
Almir de Castro, João Bosco e 
Wagner Fajardo, acompanhados 
do Dr. Rebouças, foram a Brasília 
para participar de uma reunião no 
ministério da Previdência, com o 
objetivo de tentar encontrar uma 
solução para o impasse da emissão 
e preenchimento do PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário) 
dos metroviários.

Representando o ministério 
da Previdência, participaram o 
diretor de benefícios do INSS, 
Benedito Adalberto Brunca; o 
assessor especial do ministro Luiz 
Marinho, Remigio Todeschini; 
o chefe de divisão de perícias 
ocupacionais, Bruno Gil; e a chefe 
de divisão de reconhecimento 

inicial de direito, Isabel Sobral.
Sobre a aposentadoria 

especial por risco elétrico, foi 
exposto que até outubro de 1996 
não havia nenhuma exigência 
legal para a comprovação de 
exposição permanente e não 
intermitente. Já, deste período 
até o final de 1997 passou a ser 
exigida a emissão de laudos 
técnicos pela empresa. 

Foi no governo FHC, 
em 1998, que a legislação 
passou a restringir à empresa 
a autonomia para preencher e 
alterar o preenchimento do PPP, 
inviabilizando a concessão de 
aposentadoria especial por risco 
elétrico. Isso porque, para a 
empresa não é vantagem conceder 
este direito aos trabalhadores, já 
que ela também terá mais custos 
com pagamentos e contribuições 
de valores mais altos.

A partir daí, para os 
participantes da reunião, será 

necessário fazer gestões junto à 
Cia. para que o PPP emitido até 
outubro de 1996 seja preenchido 
adequadamente.

Outro aspecto debatido 
na reunião foi a concessão de 
aposentadoria especial por 
exposição à associação de vários 
agentes nocivos à saúde dos 
trabalhadores. Neste aspecto, 
o INSS ficou de encaminhar 
a realização de vistorias nos 
ambientes de trabalho dos 
metroviários, com o objetivo de 
verificar a existência de riscos 
à saúde e se estes riscos estão 
sendo apontados corretamente 
no preenchimento do PPP pelo 
Metrô. 

O Sindicato está contratando 
um profissional especializado que 
irá elaborar relatórios, acompanhar 
os trabalhos e assessorar a 
categoria em todas as atividades 
realizadas pelos técnicos da 
Previdência Social.

XX Campeonato de Futsal
As inscrições dos times que participarão de mais uma edição do Campeonato de 
Futsal dos Metroviários estarão abertas até o dia 03/06. Monte sua equipe e par-
ticipe de mais este momento de confraternização da categoria. Mais informações 
com Marcelo, no telefone 2095-3607.


