
A terceira rodada de negociação 
da campanha salarial 
aconteceu na última sexta-

feira, 15/05, quando foi discutido o 
item VII da pauta de reivindicações, 
que trata da saúde, segurança 
e higiene no meio ambiente de 
trabalho. 

Repetindo o ocorrido na reunião 
anterior, o Metrô se comprometeu 
a renovar as cláusulas deste item 
que constam no nosso acordo 
coletivo. No entanto, conscientes 
da importância e possibilidade 
de haver avanços em outros 
aspectos, a diretoria do Sindicato 
e a Comissão de Negociação 
reiteraram algumas reivindicações, 
como a responsabilidade da Cia. 
pela lavagem do uniforme dos 
funcionários que trabalham com 
produtos nocivos à saúde.

Também foram cobrados da 
empresa a garantia de um intervalo 

de, no mínimo, trinta minutos a 
cada hora trabalhada, para descanso 
dos funcionários que exercem 
atividades predominantemente em 
pé, em circulação ou estático; o 
cumprimento da legislação sobre 
trabalho em locais confinados; e o 
auxílio creche para pais e/ou mães 
de dependentes com necessidades 
especiais, por prazo indeterminado 
e com faltas abonadas. O Metrô 
apresentará respostas para estas 
questões na próxima reunião.

Outro destaque da negociação 
foram os encaminhamentos 
dados pela empresa para algumas 
reivindicações feitas na reunião 
anterior pela diretoria do Sindicato e 
Comissão de Negociação. Todas elas 
representam importantes avanços 
para a categoria!

Sobre o pagamento de salário na 
volta de licença médica daqueles que 
têm alta do INSS mas não do médico 

do trabalho da empresa, o Metrô se 
comprometeu a arcar com o salário 
do empregado enquanto durar o 
processo de recurso do INSS.

O Metrô também informou 
que já comprou microondas para 
as estações e que está em fase de 
licitação a aquisição de geladeiras 
e mobiliário para estes locais de 
trabalho, bem como de armários de 
vestiários maiores e com divisórias. 
Estas medidas constam do item 
83.27 da pauta de reivindicações 
e avançam em uma antiga luta da 
categoria.

Toda a categoria está convidada para participar da assembleia de quinta-feira, 21/05, às 18h30, 
no Sindicato, quando faremos avaliação das negociações da campanha. As próximas reuniões 
com a empresa acontecerão na terça e na quinta-feira, dias 19 e 21 de maio. Serão negociadas 

reivindicações relacionadas às garantias individuais e coletivas, e questões econômicas.

Campanha Salarial

Assembleia quinta-feira, 21/05
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BILHETE
do Sindicato

Na 3ª rodada de negociação foi debatido o item VII da pauta, cláusulas referentes à saúde, segurança e higiene no ambiente de trabalho

Atenção!
Na próxima 
semana, 
será 
distribuido o 
adesivo da 

campanha. Use o seu!



02 BILHETE

Privatização das bilheterias: empresa 
reafirma que não haverá demissões 

Novos uniformes: solução à vista
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Como resultado de 
muita negociação e 
da reunião realizada 

no dia 12/05, em 15/05 o 
Metrô informou que, a partir 
de outubro, os metroviários 
da operação receberão mais 
duas calças de tecido leve e 
camisas de outro tipo de tecido 
(fio tinto). Segundo a empresa, 
desta forma, os metroviários 
terão vestimenta para uso em 
dias de inverno e de verão, 
minimizando o desconforto, 
alergias, dermatites, assaduras 
e demais sintomas nocivos à 
saúde do trabalhador causados 
pelo uso do novo uniforme.

Este problema vem 
prejudicando os metroviários 
desde o final do ano passado, 

quando a empresa implantou 
as novas peças sem discussão 
nem teste com a categoria. 
Muitas reclamações foram 
feitas para as CIPAs e para 
o Sindicato, mas só depois 
de uma longa temporada de 
negociações, a empresa viu 
a necessidade de adquirir 
vestuários adequados para 
uso, principalmente em dias 
quentes.

Para o Sindicato, esta 
medida representa um avanço 
para os metroviários, que 
passaram por tantos transtornos 
que poderiam ser evitados se 
a implantação dos uniformes 
tivesse sido discutida e as 
partes interessadas tivessem 
sido ouvidas.

Durante a reunião de 
negociação do dia 15/05, a 
empresa reiterou que não haverá 
demissões coletivas de Agentes 
de Estação (AEs) por conta 
da privatização e integração 
do sistema de arrecadação 
do Metrô, CTPM e SPTrans. 
Conforme afirmação, estes 
metroviários serão remanejados 
para outras estações, levando em 
conta a expansão do sistema, e 
também poderão exercer outras 
atividades da mesma função.

Quando questionado pela 
diretoria do Sindicato quanto 
aos metroviários que trabalham 
na manutenção e no OFA, 
o Metrô afirmou que todos 
serão reaproveitados. A Cia. 
reconheceu que o quadro de 
pessoal da área da manutenção 

da empresa está defasado e que, 
portanto, haverá remanejamento. 
Disse também os metroviários 
do OFA continuarão atuando na 
fiscalização do novo sistema de 
arrecadação.

O Sindicato é contra 

qualquer tipo de privatização 
ou precarização do trabalho no 
Metrô, e por isso continuará 
acompanhando este processo e 
tomará as medidas cabíveis para 
garantir os direitos da categoria 
metroviária.

Metroviários receberão novas peças do uniforme

Metroviários se manifestam na audiência pública de concessão do sistema de 
arrecadação do Metrô, CPTM e SPTrans
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