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O   acordo coletivo 
dos metroviários 
é um dos mais 

completos do país, mas 
foi ao longo da história 
de 29 anos do Sindicato 
que cada um de seus 
itens foi conquistado. O 
Metrô e os governos do 
Estado não concederam 

nada de graça para os 
metroviários.

Foi preciso usar 
muitos coletes, botons 
e adesivos; retirar 
uniforme; realizar atos 
públicos e fazer muitas 
paralisações e greves para 
que, hoje, a categoria 
tenha os direitos que tem.

A campanha salarial 
não é o único momento 
para a realização destas 
manifestações, mas é o 
principal! É neste período 
em que os metroviários 
elencam as suas 
principais reivindicações, 
as organiza em uma pauta 
e, por meio do Sindicato, 

a envia à empresa, 
para que comecem as 
negociações.

Está aí, então, 
a importância de 
todos participarem da 
assembleia de terça-feira, 
e de todas as atividades 
da campanha! Faça parte 
desta luta!

Vamos aprovar a pauta de reivindicações e eleger a comissão com 
representantes de todas as áreas para negociar com a Cia. Participe!

Assembleia, 30/03, terça-feira, às 18h30, no Sindicato

Acesse: www.metroviarios.org.br

Todos na assembleia
Campanha Salarial 2010

do dia 30/3, terça-feira

A implantação do plano de 
carreira também será pauta 

da assembleia de terça-feira, 30/3! 
Dando continuidade à campanha 
iniciada em outubro de 2009, a 
categoria deverá aprovar formas de 
luta para pressionar a empresa e o 
governo do Estado a atender esta 
antiga reivindicação. Participe! 
Pela valorização profi ssional dos 
metroviários!

Na assembleia do 
dia 30/03 serão eleitos 20 
delegados (no mínimo 6 
mulheres) para a Plenária 
Nacional da Federação 
Nacional dos Metroviários 
(Fenametro), que acontecerá 
entre os dias 9 e 11 de abril. 

A atividade vai deliberar 
as ações da Fenametro 
diante do atual cenário 
político, com a realização 

das eleições presidenciais 
e estaduais em outubro, 
bem como das conjunturas 
nacional e internacional, das 
transformações no mundo do 
trabalho, terceirizações e da 
expansão do sistema.

O texto guia com as 
propostas da diretoria da 
Fenametro estará disponível 
para a categoria opinar a partir 
do dia 29 de março. 

Metroviários do BrasilPlano de carreira

Pauta: discussão e aprovação da pauta da campanha salarial; eleição da comissão de 
negociação com representantes de todas as áreas; definição de formas de luta pelo 
Plano de Carreira e eleição dos delegados para a Plenária Nacional da Fenametro.
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Isso ocorre porque uma das empresas 
participantes da licitação acionou a 
justiça, conquistando a suspensão 

da sessão pública programada para o dia 
22/03. Não há nova data agendada para a 
continuidade do projeto.

Mas essa é a segunda vez que a 
licitação é suspensa. Em 21 de dezembro, o 
Tribunal de Contas do Estado (TCE) havia 
notificado o Metrô sobre questionamentos a 
respeito do processo licitatório. As dúvidas 
foram esclarecidas e no dia 03 de fevereiro 
a licitação foi retomada. 

Enquanto isso, a população da região 
se mantém em unidade e organizada para 
barrar este projeto e lutar pela construção 
do metrô interligando Vila Prudente e 
Cidade Tiradentes, desafogando a Linha 3 e 
reduzindo a poluição causada pelos carros, 
ônibus e motocicletas.

Projeto suspenso! 

Conforme 
publicado na 
edição 540 do 
Plataforma, 
ao final da 
campanha 
salarial de 2009, 
a proposta 
apresentada 

pelo Metrô estipula a prática de 
progressões salariais observando 
os requisitos de desempenho 
diferenciado, tempo de 12 meses da 
última alteração de cargo ou salário, 
compatibilidade entre escolaridade 

e cargo ocupado, conhecimento 
adquirido/acumulado, capacitação 
para atividades e orçamento. 

No entanto, isso não atende a 
expectativa da categoria, nem tão 
pouco o estipulado na legislação, que 
prevê que os empregados que exercem 
as mesmas funções na mesma 
empresa devem receber os mesmos 
salários. 

Com este entendimento, o 
Sindicato realizou duas reuniões com 
AEs e ASs recém-contratados para 
tratar do assunto, quando foi eleita 
uma comissão para se reunir com o 

Metrô e discutir as diferenças salariais 
das respectivas funções. 

Em correspondência enviada ao 
Sindicato, o Metrô negou a reunião 
solicitada e reiterou que manterá 
as atuais regras praticadas para a 
progressão salarial na GOP. 

Conforme deliberação da 
reunião com os AEs e ASs, esta 
pendência será incorporada à pauta 
de reivindicações de maio, e o 
departamento Jurídico do Sindicato 
também está à disposição para aqueles 
que quiserem acionar a justiça para 
processo de equiparação salarial.

Monotrilho

Foi suspenso, pela segunda vez, o processo de licitação para definir a empresa responsável 
pela implantação do monotrilho que deverá interligar as regiões de Vila Prudente e  

Cidade Tiradentes, conforme projeto proposto pelos governos Serra e Kassab.

Progressão salarial

Superando todas as 
expectativas, mais de 400 
pessoas participaram do 
seminário “Transporte público na 
cidade de São Paulo”, realizado 
na Câmara Municipal de São 
Paulo, dia 22/03, com o objetivo 
de debater sobre os impactos 
sociais, econômicos e ambientais 
do projeto de substituição do 
metrô pelo monotrilho em várias 
regiões da cidade.

A surpresa foi que o 
auditório Prestes Maia não 
comportou o público do seminário, 
e a atividade precisou acontecer 
no plenário da Câmara, que 

também ficou lotado.
O seminário contou com 

a participação de especialistas 
em urbanismo e arquitetura e de 
parlamentares, e a opinião que 
prevaleceu foi que o monotrilho 
não atenderá a demanda da 
população de Vila Prudente a 
Cidade Tiradentes, e que o metrô 
é o meio de transporte adequado 
para suprir a necessidade dos 
cidadãos daquela região.

Está agendada para o dia 
29/03, às 16h, no  Sindicato uma 
nova reunião para organizar 
novas ações para barrar o projeto 
do monotrilho e priorizar o metrô!

Seminário reforça: 
população não quer monotrilho! 

7º Encontro da Mulher Metroviária
Nos dias 6, 7 e 8 de maio acontecerá o 7º Encontro das Mulheres Metroviárias, 

em Atibaia, com o objetivo de debater sobre a situação das mulheres na 
categoria, nos âmbitos político, econômico e nas demais esferas da sociedade.
As interessadas em participar devem fazer sua inscrição até o dia 24/04, com 
Sheila (2095-3636) ou na secretaria geral (2095-3608), lembrando que haverá 

creche no local para crianças com até 12 anos.

3º Encontro Nacional
 da Mulher Metroviária
As mulheres metroviárias estão convida-

das para participar da reunião que acontecerá 
no Sindicato, dia 30/03, às 17h, para eleger 
as delegadas ao Encontro Nacional da Mulher 
Metroviária, a ser realizado nos dias 8 e 9 de 
abril, em Guarulhos. Há 14 vagas destinadas 
para as metroviárias de São Paulo. Participe!


