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Assembleia dia 28/07, terça-feira, às 18h30, no Sindicato

pendência histórica
O departamento 
Jurídico do Sindicato 
continua à disposição 
dos metroviários 
interessados em propor 
ações individuais 
reivindicando a 
equiparação salarial. 
Já passou da hora 
de acabar com as 
diferenças entre 
salários de funcionários 
que exercem as 
mesmas funções. Só 
a empresa não quer 
enxergar!

Pauta: eleição dos delegados ao 2º Congresso Estadual da CTB - veja mais  na página 2.

Equiparação salarial:

Gripe A (H1N1): previna-se

Os metroviários que exercem 
as mesmas funções e recebem 

salários diferentes podem entrar em 
contato com os advogados do Sindi-
cato para receber orientações quanto 
aos trâmites da proposição de ações 
de equiparação salarial.

Este problema já foi tratado com 
a empresa em inúmeras mesas de 
negociação e tornou-se pendência 
histórica da categoria metroviária.

 Já foram feitos acordos entre co-
missões de negociação e a empresa 
durante as campanhas salariais, mas 
nenhuma destas tentativas obteve 
desfecho favorável, pois o Metrô 

nunca teve interesse em dar anda-
mento nas medidas propostas.

Por isso, o Sindicato sugere aos 
metroviários que procurem a Jus-
tiça para acabar com os prejuízos 
que lhes são impostos por exercer 
funções iguais, recebendo salários 
diferentes.

Orienta também que acompanhem 
de perto seus processos, participan-
do das audiências, apresentando 
testemunhas sempre que solicitadas 
e municiando os advogados com o 
máximo de informações possíveis.

Entre em contato com o Sindicato 
e busque os seus direitos.

Chegou ao Sindicato a informação de que há casos de 
metroviários doentes por conta da gripe suína. Mas, isso 
não deve ser motivo de alvoroço. Os metroviários devem 
ficar atentos aos sintomas e tomar todas as medidas para 
que outros companheiros não fiquem doentes.

As CIPAs estão promovendo debates sobre este assunto 
e cobram da empresa e governo do Estado medidas para 
conscientizar e informar a categoria e a população, afinal 

trata-se de um assunto de saúde pública. 
Ao invés de utilizar todos os espaços de publicidade 

dos trens, rádio e televisão para fazer propaganda 
política, o Metrô e governo Serra devem informar os 
cidadãos sobre como se prevenir contra a gripe A.

Na página eletrônica do Sindicato há várias orientações 
sobre a gripe A, suas formas de contágio e de tratamento. 
Acesse www.metroviarios-sp.org.br e previna-se!

O melhor remédio contra o pânico é a comunicação!



2º Encontro Estadual da CTB
02 BILHETE

Com o lema “Unidade 
para vencer a crise”, 
a CTB (Central dos 
Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil) 
promoverá o 2º Encontro 

Estadual no dia 1º de 
agosto, em Sorocaba.

Os metroviários que 
tenham interesse em 
representar a categoria 
neste encontro deverão 

apresentar seus nomes 
para serem submetidos à 
aprovação na assembleia 
no dia 28/07, terça-feira, 
às 18h30, no Sindicato.

Participe!

Skillo: metroviários nota 10!
A partir deste mês, a em-

presa passou a utilizar o 
skillo como forma de avalia-
ção dos metroviários, tam-
bém na manutenção.

Trata-se de um sistema 
de avaliação de desempe-
nho conhecido como skillo, 
onde o metroviário atribuí 
notas ao seu desempenho, 

sendo que, em alguns itens, 
prevalece a subjetividade, e 
que, no fi nal do processo, é 
levada em conta somente a 
opinião das chefi as.

Contra este procedimento, 
o Sindicato reforça a orien-
tação divulgada na edição 
527 do Plataforma, em mar-
ço de 2008: os metroviários 

devem atribuir a nota máxi-
ma na sua auto-avaliação.

O Sindicato defende que 
as promoções ocorram por 
meio da realização de pro-
vas e avaliações práticas, e 
não por meio do skillo, que 
é um sistema incompleto e 
direcionado.

Metroviário é nota 10!

Privatização na CPTM: ato suspenso
O governo do José Serra Chirico adiou 
para setembro a abertura dos envelopes 
que defi niriam a empresa à qual será 
concedido todo o serviço de manuten-
ção dos trens da CPTM.

Portanto, fi ca suspenso o ato programa-
do para o dia 31/07. O Sindicato con-
tinuará acompanhando este processo e 
assim que houver nova data programará 
outras atividades de protesto.

Furacão da Estrada Moto Clube: 
festa de batismo

Os companheiros metroviários 
motociclistas farão a festa de batismo 
do novo moto clube, Furacão da 
Estrada, no dia 07/08, sexta-feira, 
a partir das 20h, na área de lazer 
do Sindicato, e terão a honra do 
apadrinhamento do irmão Valmir 
Barbosa - Pocasombra Moto Grupo. 

Todos os metroviários motociclistas 
ou não estão convidados para 
participar deste evento, que terá 
muita música ao vivo e churras 0800.

Todas as sextas-feiras têm festa na lanchonete do 
Sindicato.

Venha com sua família e amigos curtir música ao vivo e se divertir no karaokê.

Faça sua comemoração com mais de dez pessoas, ganhe um bolo e tenha descontos 
especiais.

Música ao vivo e karaokê
na lanchonete do Sindicato


