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Marcada a primeira 
reunião de negociação 
com a empresa, a 

campanha salarial passa a tomar 
corpo, e precisa ainda mais da 
mobilização, organização e 
unidade dos metroviários.

A pauta de reivindicações 
aprovada pela assembleia de 
30/03 foi protocolada na empresa 
em 13/04, e será o principal 
instrumento de debate nas 
reuniões. 

É fundamental que o acordo 
coletivo vigente seja renovado, 
que novas reivindicações sejam 
a ele acrescidas, e mais, que a 
empresa respeite e coloque todos 

estes direitos em prática!
O Sindicato cobrará que a 

empresa pague salários iguais aos 
metroviários que têm a mesma 
função; que sejam estabelecidos 
critérios justos e objetivos para a 
movimentação salarial dos novos 
funcionários; além de outros 
pontos igualmente importantes 
para que os metroviários 
continuem prestando serviço 
de qualidade reconhecida pela 
população usuária. 

Fique atento às divulgações 
do Sindicato, acesse a página 
eletrônica (www.metroviarios.
org.br) e participe da 
campanha!

O Sindicato recebeu correspondência do Metrô agendando a primeira rodada de 
negociações para a próxima terça-feira, 11/05, às 10h, no Edifício Metrô I. Com isso, 
todos os membros da comissão de negociação estão convocados para reunião de 

organização na segunda-feira, 10/05, às 13h, no Sindicato. 

A pauta de reivindicações foi 
protocolada na empresa dia 13/04, 

e está disponível no site do 
Sindicato: www.metroviarios.org.br

Acesse: www.metroviarios.org.br

Campanha Salarial 2010

Primeira reunião é 
terça-feira, 11/05

Data-base está mantida
A empresa também afirmou que o dia 1º de maio continua 
sendo a data-base da categoria, o que significa que todos 

os itens econômicos negociados na campanha salarial serão 
retroativos ao dia 1º de maio, e as demais conquistas obtidas após as 
negociações igualmente terão validade a partir desta data.

 Reajuste salarial de 5,81%*; 
 Aumento real de 4,25%*; 
 Reajuste de 6,18%* para 

o Vale Alimentação e Vale 
Refeição;

 Salários iguais para funções 
iguais;

 Critérios justos para 
movimentação salarial dos 
novos funcionários;

 PR igual para todos;
 Redução da jornada, sem 

redução de salário;
 Contra as privatizações.

*Conforme índice do ICV/Dieese.

Principais 
reivindicações:
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A empresa tentou mudar as regras 
do processo eleitoral das CIPAs 
e quis dificultar a participação 
de vários metroviários no pleito, 
mas, depois de idas e vindas, e 
interferências da SRTE (ex-DRT), 
toda a categoria pôde escolher os 

seus representantes para atuar na Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Metrô, gestão 
2010/2011.

A eleição aconteceu entre os dias 22 e 30 de 

abril, em todas as áreas da empresa, e a posse dos 
companheiros acontecerá a partir de 05/05.

O Sindicato parabeniza todos os metroviários 
eleitos para mais um mandato das CIPAs do Metrô, 
que a partir de então passam a representar todos os 
companheiros das suas respectivas áreas, no que 
diz respeito à defesa da conquista e manutenção de 
condições dignas de trabalho. A relação de todos 
os eleitos está disponível na página eletrônica do 
Sindicato (www.metroviarios.org.br). 

Parabéns a todos!

CIPAs 2010/2011 eleitas!

2º Passeio dos Motociclistas Metroviários e Amigos

Sábado, 08/05, com saída do Sindicato às 8h30.

Inscrição: R$ 5, com direito a churrasco e lazer, exceto bebidas.
R$ 15, com direito a pernoite, exceto bebidas.

O pagamento da inscrição deverá ser feito no momento da saída para Nazaré.

Todos os metroviários estão 
convidados para participar do 
2º Passeio Motociclístico de 
Metroviários e Amigos, que 
acontecerá no próximo sábado, 
08/05.

O comboio vai partir do 
Sindicato, às 8h30, com destino 

a colônia de férias do Sintaema, em Nazaré Paulista, e 

além dos motociclistas, também serão bem-vindos todos 
os amigos que quiserem ir de automóvel com a família. 

Lá, a festa vai rolar com churrasco, muita música 
e diversão, em um espaço que tem represa, piscina, 
quadras, salão de jogos e campo de futebol.

 O Sindicato reservou duas casas para acomodação 
coletiva, mas há limitação de vagas para o pernoite. Por 
isso, confirme sua participação na secretaria de Esportes 
(2095-3607), impreterivelmente até o dia 06/05.

I Marcha Nacional contra a Homofobia
Os metroviários estão convidados 

para participar da primeira 
grande manifestação pública, 

em nível nacional, no dia 19/5, em 
Brasília, contra todas as manifestações 
de ódio, agressões e violência que são 
cometidas diariamente contra as lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transsexuais 
(LGBT). 

Não se trata de uma atividade 
setorizada, que envolve uma parcela 
da população. Tratamos aqui de mais 
uma ação da sociedade organizada para 
promover cidadania; para que todos 
possam viver em condição de igualdade e 
com liberdade de escolha e de expressão, 
contra o preconceito. Participe! As 
inscrições devem ser feitas no Sindicato, 
pessoalmente ou por telefone  
(2095-3608), até o dia 14/05.

No dia 17/05 é comemorado o 
Dia Mundial contra a Homofobia, 
que consiste em todos os tipos 

de agressão às lésbicas, gays, bissexu-
ais, travestis e transsexuais (LGBT). A 
celebração deste dia é uma conquista 
do movimento LGBT, que conseguiu 
retirar da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) a homossexualidade como código 
internacional de doenças.

Mesmo assim, diariamente, 20 
milhões de brasileiros assumidamente 
gays, lésbicas, bissexuais, travestis ou 
transexuais têm violados os seus direitos 
humanos, civis, econômicos, sociais e 
políticos.

Essa situação se agrava ainda 
mais a partir do momento em que 
alguns setores da sociedade religiosa 

decidiram intensificar os ataques aos 
homossexuais, inclusive utilizando os 
meios de comunicação, para pregar 
o ódio aos cidadãos e cidadãs LGBT, 
contrariando o artigo 5 da Constituição, 
que diz que todos são iguais perante a 
lei.

O resultado desse ataque tem sido 
o assassinato de um LGBT a cada dois 
no Brasil, por conta de sua orientação 
sexual (bi ou homossexual) ou identidade 
de gênero (travestis ou transexuais).

Contudo, a I Marcha LGBT exige 
das autoridades públicas brasileiras a 
garantia do Estado laico; combate ao 
fundamentalismo religioso; cumprimento 
do Plano Nacional LGBT; aprovação ime-
diata dos PLC 122, que trata do combate 
a homofobia; entre outras medidas.

Entenda o movimento

Foi aprovado na Câmara dos Deputados, no dia 04/05. Veja matéria 
completa na nossa página eletrônica: www.metroviarios.org.br

Fim do Fator 
Previdênciário


