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A  estabilidade no emprego é 
também um dos destaques 
da pauta, tendo em vista 

que, no dia 22/04, o governo Serra 
e Metrô iniciarão o processo de 
licitação para concessão do serviço 
de arrecadação do Metrô, SPTrans, 
EMTU e CPTM, o que quer dizer, 
em outras palavras, que o governo 
Serra e a empresa querem entregar 
as bilheterias de todo o sistema de 
transporte público para a iniciativa 
privada, impondo um grave risco 
de eliminação de postos de trabalho 
nestas empresas.

Diante desta situação e da 
crise econômica internacional 
que vivemos, esta campanha 
salarial exigirá muita organização, 
mobilização e unidade de toda a 
categoria. 

O Sindicato programou uma 
série de setoriais em diversas áreas 
para organizar a campanha salarial 
com a participação dos companheiros 
metroviários! Independente da sua 
função e posto de trabalho, escolha a 
data e local de uma das setoriais do 
calendário que segue no verso deste 
Bilhete e faça parte da campanha!

A pauta de reivindicações dos metroviários foi entregue pelo presidente do Sindicato e da CTB, 
Wagner Gomes, ao presidente do Metrô, José Jorge Fagali, no dia 26 de março, tendo como destaque a 
reivindicação de 6% de reajuste salarial; aumento real de acordo com o índice do Dieese; PR igual para 

todos, com base em uma folha de pagamento; equiparação salarial; e reposição do quadro de funcionários. 

Pauta aprovada já foi 
entregue ao Metrô

CTB é contra o fator previdenciário e a proposta 95/85

A pauta de 

reivindicações está 

disponível na página 

eletrônica do Sindicato  

(www.metroviarios-sp.

org.br) e, em breve, 

será publicada como 

encarte do Plataforma.

Ao contrário do que foi publicado em 
alguns meios de comunicação, a CTB (Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) 
é contra o fator previdenciário e a proposta 
do fator 95/85, que concede aposentadoria 
quando o resultado da soma do tempo de 
contribuição com a idade for 95 para homens 
e 85 para mulheres.

O secretário de Relações Institucionais e 
Sindical da CTB, Joilson Cardoso, participou 

da audiência pública que tratou sobre o tema 
na Câmara dos Deputados e deixou clara 
a contrariedade da CTB às duas propostas 
citadas.

A CTB apóia a aprovação do Projeto de 
Lei 296/03, do senador Paulo Paim (PT-RS), 
que extingue o fator previdenciário e determina 
que o cálculo do benefício dos segurados seja 
feito pela média aritmética simples dos últimos 
salários de contribuição.
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Informes de rendimentos

Foi adiada para 22/04, quarta-feira, 
a audiência púbica para concessão 

do serviço de arrecadação do Metrô, 
SPTrans, EMTU e CPTM à iniciativa 
privada, ou, em outras palavras, para a 
privatização das bilheterias.

O Sindicato está organizando uma 
intensa mobilização para este dia, 
com o objetivo de protestar contra a 
séria ameaça de extinção de postos 
de trabalho e queda da qualidade da 
prestação de serviços à população, 
já que as empresas privadas visam 

o lucro, sem o devido 
comprometimento com o 
serviço público. 

Todos os metroviários, 
principalmente os AEs, 
devem se programar para 
participar deste ato em defesa 
da manutenção do emprego 
e da qualidade do serviço 
prestado à população.

Não fi que inerte! 
Defenda seus direitos! 
Participe!

Diga NÃO à privatização
 das bilheterias

Os informes de rendimentos referentes aos processos pagos ou creditados no ano 
base de 2008 estão à disposição no departamento Jurídico do Sindicato.
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DATA  HORA   LOCAL/ESTAÇÃO
07/04, terça-feira .......... 12h30  ..... ANR/LMO
07/04, terça-feira .......... 15h  ......... ANR/LMO
08/04, quarta-feira  ....... 12h30  ..... JUD/LNS
08/04, quarta-feira  ....... 15h  ......... JUD/LNS
14/04, terça-feira  .......... 12h30  ..... TRD/LNS
14/04, terça-feira  .......... 15h  ......... TRD/LNS
16/04, quinta-feira ........ 12h30  ..... REP/LLO
16/04, quinta-feira  ....... 15h  ......... REP/LLO
23/04, quinta-feira  ....... 10h30  ..... LTR/Linha 5
23/04, quinta-feira ........ 12h30  ..... LTR/Linha 5
23/04, quinta-feira  ....... 14h30  ..... LTR/Linha 5
24/04, sexta-feira  ......... 12h30  ..... PCA/LLO
24/04, sexta-feira  ......... 15h  ......... PCA/LLO

OBS 1: Atenção todos os funcionários da GOP! 
Independente da sua função e do seu 
posto de trabalho, escolha uma das 
setoriais ao lado e participe!

OBS 2: OTs JAT/ITT! Nas escalas bases as 
setoriais serão realizadas nas noitadas.

Dia 22/04, quarta-feira, 
vamos todos protestar!

PAUTA: 
 Qualidade dos uniformes
 Luta contra a privatização das bilheterias 

e garantia de emprego
 Jornada/escala de trabalho 

(tempo de permanência nas escalas)

No Instituto de Engenharia (Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana)


