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BILHETE
do Sindicato

As cláusulas que a empresa aceitou 
acrescentar ao acordo coletivo 
da categoria dizem respeito à 

jornada de trabalho dos companheiros da 
manutenção e ao sistema de ventilação 
das bilheterias blindadas. 

Trocando em miúdos, o Metrô 
aceita que “os funcionários vinculados 
ao Departamento CIM, da Gerência 
de Manutenção, estarão submetidos a 
jornada de trabalho de 06 (seis) horas 
diárias a serem cumpridas em turnos de 
revezamento, por intermédio das escala 
6X1X2X3 (seis dias de trabalho diurno - 
manhã ou tarde, seguidos de uma folga, 
seguida de dois dias de trabalho noturno, 
seguidos de três dias de folgas).”.

Igualmente, a Cia. se demonstrou 
disposta a tirar os Agentes de Estação 
(AEs) do sufoco das bilheterias blindadas, 
que não têm um sistema de ventilação 
adequado, principalmente nos dias de 
calor do verão paulistano.

Sobre o item 58 da pauta de 
reivindicações, que trata sobre o intervalo 
para refeições para os companheiros das 
áreas operacionais, a empresa afi rmou que 
encaminhará a reivindicação no prazo de 
120 dias após assinatura do acordo.

Além disso, o Metrô pleiteia retirar 
os supervisores do CCO da cláusula 
Jornada de Trabalho, por entender que 
estes funcionários têm cargo de confi ança. 
A diretoria do Sindicato se posicionou 
contrária a qualquer alteração no acordo 
coletivo que signifi que prejuízo às 
conquistas dos metroviários.

Lição de casa
A empresa afi rmou que vai renovar 

todas as cláusulas sociais do acordo 
coletivo, mas o Sindicato e a Comissão 
de Negociação elencaram 21 itens da 
pauta de reivindicações relacionados ao 
mesmo tema, com o objetivo de debater 
com a empresa e conquistar a sua 
inclusão ao acordo.

Entre eles, estão a adequação 
do auxílio transporte para os 
metroviários que moram fora da região 
metropolitana; licença maternidade de 
seis meses; vale cultura; PPP (Perfi l 
Profi ssiográfi co Previdenciário); 
readmissão dos demitidos nas 
paralisações de 2007, entre outras (vide 
verso).
A empresa deverá se posicionar sobre 
a sua aceitação ou não na próxima 
reunião, quinta-feira, 13/05.

Na primeira reunião de negociação realizada no dia 11/05, no Edifício Metrô I, a empresa concordou 
com o calendário de reuniões proposto pelo Sindicato (veja box) e aceitou renovar todas as cláusulas 

relacionadas aos Benefícios Sociais do acordo coletivo vigente, com acréscimo dos itens 51.12 e 69.16.03 
da pauta de reivindicações. Desde já os metroviários estão convocados para participar da assembleia do 

dia 20/05, uma quinta-feira, com o objetivo de avaliar o resultado das negociações 

Campanha Salarial 2010

Começam as negociações!

Principais reivindicações:
Reajuste salarial de 5,81%; 

Aumento real de 4,25%; 

Reajuste de 6,18% para o Vale 
Alimentação e Vale Refeição;

Plano de carreira;

Salários iguais para funções iguais;

Critérios justos para movimentação 
salarial dos novos funcionários;

PR igual para todos;

Redução da jornada para 40 horas, sem 
redução de salário;

Contra as privatizações.

Fotos: Marcela F. Oliveira/Sindicato

Assembleia dia 20/05, quinta-feira, às 18h30, no Sindicato
Vamos avaliar o resultado das negociações com a empresa!

Cronograma de negociações
 13/05, quinta-feira, 9h: Cláusulas sociais/

Jornada de Trabalho/Plano de Carreira

 17/05, segunda-feira, 9h: Participação nos 
Resultados (PR)

 19/05, quarta-feira, 9h: Cláusulas econômicas



02 BILHETE

Algumas reivindicações da 
1ª rodada de negociação

Na próxima reunião, quinta-feira, 13/05, o Metrô dará o seu posicionamento quanto às reivindicações defendidas pelo 
Sindicato e Comissão de Negociação, na primeira reunião realizada no dia 11/05. Seguem abaixo algumas delas:

Publicação do Sindicato dos Trabalhadores em Empre sas de Transportes  Metroviários de São Paulo. R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP 03309-000 - Fone: 2095-3600 - Fax: 2098-3233 – Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br Presidente: Wagner Gomes . Diretor Responsável: Benedito Barbosa. Redação e 
revisão: Marcela F. Oliveira, Mtb.45.247-SP. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Figaro, MTb 25.888-SP. Colaboração: Cinthia Ribas. Fo tolito e Impressão: LWC Editora. Tiragem: 7 mil exemplares. 

Licitação Corretora de 
Seguros no Sindicato

Aberto processo de licitação para corretora 
de seguros automotivos no Sindicato

No período de 1º de junho a 15/06, a 
Comissão de Licitações do Sindicato receberá a 
documentação e as propostas dos interessados 
em participar de concorrência pública referente 
à sublocação de sala e contratação de empresa 
no ramo de seguros automotivos, para prestar 
serviços aos metroviários.

Os interessados deverão retirar cópia do 
Termo de Concorrência e Edital no Sindicato 
até o dia 31/05, pelo custo de R$ 50.

A reunião com as empresas e divulgação da 
ganhadora acontecerá no dia 21/06, às 19h.

Igualdade de Direitos foi o lema que 
norteou os debates do 7º Encontro da 

Mulher Metroviária, realizado nos dias 
06, 07 e 08/05, no Hotel Gran Rocca, em 
Atibaia.

A atividade contou com participação 
de 46 metroviárias de diversas áreas da 
empresa, inclusive as terceirizadas, que 
debateram sobre questões de gênero, 

saúde, aposentadoria e violência contra 
a mulher, assim como as difi culdades 
enfrentadas no ambiente de trabalho e na 
vida social.

Debatedores de várias entidades dos 
movimentos sociais também participaram 
do encontro, com o objetivo de oferecer 
subsídios para que as participantes 
tirassem suas conclusões e, em conjunto, 

aprovassem as resoluções do encontro, que 
a partir do dia 17/05 estarão disponíveis na 
página eletrônica do Sindicato.

A organização, unidade e mobilização 
demonstradas nesta atividade são 
fundamentais para a construção de uma 
sociedade mais justa! Parabéns a todas 
participantes de mais um encontro das 
mulheres metroviárias!

O 7º Encontro da Mulher Metroviária 

25ª) Auxílio transporte: que a empresa 
forneça auxílio transporte integralmente 
aos metroviários que moram fora da região 
metropolitana e que usam transporte 
coletivo.

40ª) Sindicância para empregados: que 
o Metrô acate esta cláusula em sua íntegra, 
para corrigir a distorção que existe nas 
sindicâncias promovidas, principalmente 
pela GOP, e que, entre outras coisas, seja 
garantida a participação do Sindicato em 
todas as etapas da sindicância.

66ª) Ampliação da licença maternidade 
de 120 para 180 dias: já existe uma lei 
estabelecendo este direito, inclusive com a 
contrapartida de incentivo fi scal.

71.18ª) Trens sem operadores: o Sindicato 
reivindica que nenhum trem circule sem 

a presença de um operador de trem, 
inclusive na Linha 4, com o objetivo de 
garantir postos de trabalho na empresa e 
a segurança dos funcionários e de toda a 
população.

74ª) Mão de obra de terceiros: há 
inefi ciência e falta de comprometimento 
de empresas terceirizadas na prestação 
de serviços.No caso da Planetek, além 
de não atender os cidadãos como eles 
merecem, há descumprimento das leis 
trabalhistas. O Sindicato reivindica o fi m 
da terceirização de serviços no Metrô.

81ª) Taxas/Banco do Brasil: O Banco do 
Brasil tem imposto cobranças de diversas 
taxas aos metroviários e, além disso, 
não há uma agência bancária próxima 
das áreas do Metrô na Linha 5 – Lilás. 
O Sindicato reivindica que a empresa 

intervenha no sentido de evitar a cobrança 
de taxas excessivas, e para garantir que 
os companheiros da Linha 5 tenham uma 
agência bancária em PCR.

84ª) Vale Cultura: O Sindicato reivindica 
que a empresa forneça o Vale Cultura  
no valor de R$ 100 por mês, com 
vistas a permitir o acesso da categoria 
metroviária às atividades culturais.

91ª) Readmissão dos funcionários 
demitidos em retaliação 
às paralisações de 2007: A 
Organização Internacional do Trabalho 
aprovou uma resolução condenando 
estas demissões e pedindo a reintegração 
de todos, sob alegação de que as 
demissões representam práticas 
antissindicais.

Os metroviários estão convidados para participar da 
primeira grande manifestação pública, em nível nacional, 
contra todas as manifestações de ódio, agressões e 
violências que são cometidas diariamente contra as lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transsexuais (LGBT). Será no 
dia 19/05, quarta-feira, em Brasília.

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. 
Veja mais detalhes na página eletrônica do Sindicato e 
participe! 

As inscrições devem ser feitas no Sindicato, pessoalmente ou por telefone 
(2095-3608), até o dia 14/05.

I Marcha Nacional 
contra a Homofobia

primeira grande manifestação pública, em nível nacional, 

uma parcela da população. Tratamos aqui de mais uma ação 

participe! 
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