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Mobilizações da campanha:

Campanha Salarial/2009

A proposta feita pela empresa não contempla as necessidades da categoria, por isso, assembleia 
de 26/05 deliberou pela intensificação das atividades de mobilização. Haverá ato público na esta-
ção Sé com entrega de carta aberta no dia 28/05, às 15h30, além de operação padrão na manuten-

ção, CCO e administração até o horário do almoço do mesmo dia. O Sindicato e a Comissão de 
Negociação participarão de nova reunião com a empresa na sexta-feira, 29/05, às 10h

Na reunião de negocia-
ção realizada nesta 

terça-feira, 26/05, a empresa 
propôs reajuste salarial de 
6,69%, alegando que a pro-
dutividade está incluída neste 
percentual; e 6,05% de aumen-
to para os seguintes benefícios: 
vale refeição, cesta básica, 
auxílio creche e adicional mo-
torista. 

Não houve proposta de PR e 

nenhum avanço com relação 
à equiparação salarial e movi-
mentações. Sobre a garantia de 
emprego dos AEs e metroviá-
rios envolvidos com o sistema 
de arrecadação, a empresa 
apenas informa que não haverá 
demissões coletivas.

Para o Sindicato, a garantia 
da manutenção do emprego 
e dos postos de trabalho, e o 
atendimento das demais rei-

vindicações são primordiais 
para esta campanha, e por isso 
haverá a intensificação das 
mobilizações.

Todos os metroviários estão 
convocados para participar das 
atividades programadas. 

A unidade, organização e 
mobilização são fundamentais 
para obtermos êxito ao final 
desta campanha!

Assembleia terça-feira, 02/06, às 18h30, no Sindicato. 
Pauta: Avaliação da campanha.

Quinta-feira, 28/05: operação padrão na manutenção, CCO                  
e administração até o horário do almoço. 

Ato público na estação Sé com entrega de carta aberta, às 15h30. De-
verão participar do ato funcionários da GOP em horário de folga e manu-

tenção MTS/MTV Linhas 1,2 e 3.
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Equiparação/movimentação salarial: 
proposta da empresa não contempla
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Sindicato e funcionários 
revertem demissão no PIT

Campanha Salarial 2009

No dia 13/05, um dos funcionários do 
laboratório de manutenção de equipamentos 
de bloqueio do PIT recebeu a notícia de que 
seria desligado da empresa, por que não esta-
ria mais atendendo as necessidades da área. 
Segundo alegações da chefia, o metroviário 
estaria tendo baixo desempenho e produtivi-
dade.

Diante desta medida injusta, o Sindicato, 

tendo à frente os diretores do PIT e PAT, jun-
to com os companheiros do Pátio Itaquera, 
se organizaram e, com a utilização de argu-
mentos práticos e convincentes, conseguiram 
reverter aquela demissão descabida.

O Sindicato parabeniza todos os envolvi-
dos neste processo e orienta os metroviários 
a não reforçarem opiniões que, indiretamen-
te, julgam o desempenho dos colegas.

Equiparação/movimentação salarial: 
proposta da empresa não contempla
A proposta apresentada pelo Metrô para 

igualar os salários dos metroviários 
que exercem as mesmas funções não atende 
as necessidades da categoria, pois os reajus-
tes salariais que poderiam chegar a 5% ao 
ano seriam concedidos através de avaliação 
de desempenho realizada exclusivamente 
pelas chefias – o chamado squilo.

O Sindicato e a Comissão de Negociação 

avaliam que este procedimento é injusto e 
atende a critérios subjetivos e, por isso, con-
tinuarão buscando melhorias na proposta por 
meio de negociações com a empresa.

A organização e unidade ados metroviários 
são fundamentais neste processo! Participem 
das mobilizações para pressionar a empresa 
a atender esta antiga reivindicação da cate-
goria! 

Nesta sexta-feira, 29/05, vai 
rolar muito samba e pagode ao 
vivo na lanchonete do Sindicato. 

Os metroviários, amigos e 
familiares também vão poder 

soltar a voz no karaokê. 
Venha se divertir! 
A casa é nossa!

Samba e pagode na 
lanchonete do Sindicato O tradicional Baile dos Namo-

rados promovido pela “Família 
João Reis” vai acontecer no dia 
27/06, sábado, a partir das 21h, 
no Esportivo da Penha (Rua 
Capitão João Cesário, 354, Pe-
nha), com muito som nostálgico 
dos anos 60, 70 e 80. Não per-
ca! Mais informações nos tele-
fones 2746-3224; 2712-9245; 
3493-6181 ou 9306-2411.

Baile dos namorados


