
Além de renovar todo o acordo coletivo vigente, 
na última reunião da campanha salarial 2008, 
que aconteceu nesta terça-feira, 27/05, a 

empresa se posicionou a respeito das reivindicações 
pendentes, como a garantia de que os funcionários 
não serão mais demitidos compulsoriamente ao se 
aposentar. A Cia. fará uma consulta à Procuradoria 
Geral do Estado para viabilizar a suspensão dos 
desligamentos por aposentadoria aos 55 anos.

A empresa também se comprometeu a se reunir com 
a equipe técnica do INSS, juntamente com o Sindicato, 
em até 30 dias, com o objetivo de apresentar uma 
solução para o preenchimento do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP). 

Sobre o Plano de Carreira, ficou estabelecido 
o prazo de 45 dias para que a Cia. proponha um 
plano que garanta a movimentação e progressão 

profissional dos metroviários.
O novo acordo coletivo também garantirá as 

movimentações salariais dos oficiais de manutenção, 
pintores e operadores do CCO em julho de 2008, bem 
como a manutenção dos postos de trabalho dos OTs no 
PAT e PIT.

Para os ASs que trabalham na escala base 4x2x4 com 
jornadas de 8h45, a empresa apresentará um estudo em 
30 dias buscando a redução da jornada diária para 8h30.

A assembléia também aprovou a contribuição 
voluntária de R$ 5,00 para o custeio dos funcionários 
demitidos em 2007 e que ainda não homologaram. Os 
demitidos receberão um piso salarial da categoria, durante 
6 meses.

Para o pagamento do valor de PR dos funcionários 
do Sindicato e diretores, foi aprovado o desconto de R$ 
25,00 na folha de pagamento de fevereiro de 2009.
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Assembléia realizada no dia 27/05 aprovou a 
proposta de 6,08% de reajuste, sendo 4,51% 
conforme índice do IPC/Fipe, e  
1,5% a título de produtividade. Também 
concordou com a proposta de PR de, no 
mínimo, R$ 3.000,00 para cada empregado. 
Isso porque este valor deverá ser pago de 
forma proporcional, ou seja, R$ 2.385,00 
fixo para todos, mais 40% do salário nominal 
de cada metroviário, no dia 28/02/09. Os 
demais benefícios sociais serão reajustados 
de acordo com o índice de 4,51%. Com a 
aceitação destas propostas encerra-se a 
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Dia Nacional de Lutas pela  
Redução da Jornada de Trabalho
Dando continuidade à campanha pela redução da jornada de 
trabalho sem redução de salários, as centrais sindicais realizarão 
atos em diversas cidades para pressionar o Congresso Nacional a 
aprovar a PEC 393/01 que reduz de 44 para 40 horas a jornada 
de trabalho semanal dos trabalhadores de todo o Brasil.

Em São Paulo, os atos acontecerão nesta quarta-feira, 28/05. 
Logo às 6h30, as centrais realizarão um ato público na Ponte 
Estaiada, que tornou-se o cartão postal de SP.

Mais tarde, às 10h, haverá concentração na Praça do Patriarca 
e passeata até a rua 24 de maio, onde as centrais sindicais se 
reunirão para intensificar a mobilização.

No dia 03/06, as assinaturas coletadas em todo o país serão 
entregues no Congresso Nacional.

Empresa formaliza proposta aprovada pela categoria
Segue abaixo fac-símile da carta enviada pela Cia. com as propostas que 
foram debatidas na reunião desta terça-feira, 27/05, então apresentadas 

e aprovadas em assembléia realizada neste mesmo dia.

Justiça 
garante 
reintegração 
do Zé das Oito
Nesta terça-feira, 27/05, 
por unanimidade, foi 
julgado procedente o 
mandado de segurança que 
busca anular a demissão 
do diretor de base, AS 
Zé das Oito. Os juizes 
entenderam que a demissão 
do companheiro ocorrida 
após a greve de agosto de 
2007 não se justificava e, 
portanto, rejeitaram o seu 
desligamento. O julgamento 
do processo em primeira 
instância está marcado para 

o dia 28/08/08.


