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BILHETE
do Sindicato

Assembleia realizada no dia 20/05 rejeitou a proposta apresentada pela empresa na 
última reunião de negociação, aprovou estado de greve e deliberou por um plano de 

lutas para pressionar o Metrô a atender as justas reivindicações da categoria.

Assembleia decide:

Estado de greve
A categoria reivindica 

Reajuste salarial de 
5,81%; aumento real de 4,25%; 
reajuste de 6,18% para o vale 
alimentação e vale refeição, 
de acordo com índice o ICV/
Dieese; PR igual para todos; 
plano de carreira; equiparação 
salarial.

A proposta econômica 
da empresa

Reajuste de 5,05% sobre 
os valores do salário, vale 

refeição e alimentação 
(conforme o IPC/Fipe); e PR 

com valor mínimo de R$ 
3465, sendo uma parcela 
fixa de R$ 2742, mais 40% 
do salário base de cada 

metroviário, a ser paga em 
fevereiro de 2011. Não houve 

proposta de aumento real.

Assembleia realizada dia 20/05, no Sindicato, avalia proposta da empresa e decide por estado de greve

Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

Café com Usuário, 2ª feira, 24/05, a partir das 17h, na estação Sé!
Assembleia 3ª feira, 25/05, às 18h30, no Sindicato! 

Participe! Pelas nossas conquistas na campanha salarial!

No plano de lutas constam as 
seguintes ações: realização 
de setoriais em diversas áreas 

(veja calendário no verso); Café com 
Usuário na segunda-feira, 24/05, na 
estação Sé; e a publicação de carta 
aberta à população no MetroNews.

Para o dia 25/05, terça-feira, a 
assembleia aprovou a utilização dos 
coletes vermelhos pelos metroviários 
da GOP, como forma de dar 
visibilidade à campanha.

Ainda na terça-feira, haverá 
uma nova assembleia para avaliar 
as mobilizações e estabelecer novas 
diretrizes para a campanha salarial.

Reivindicações 
não atendidas

A proposta econômica 
apresentada pela empresa (vide box) 
está aquém das reivindicações dos 
metroviários, e a empresa ainda 
negou importantes itens da pauta 
defendida pela categoria. Por isso, na 
assembleia de 20/05, houve consenso 

à rejeição da proposta e à necessidade 
de intensifi car a mobilização e 
pressionar a Cia. para conquistar 
avanços.

Além de melhorar a proposta 
econômica, o que inclui aumento 
real e melhoria do valor da PR, a 
categoria reivindica que a empresa 
acabe com as distorções salariais que 
atingem os novos funcionários, e os 
que já faziam parte da categoria e 
foram promovidos.

O cumprimento do acordo 
coletivo, no que diz respeito à jornada 
de trabalho, também é um item 
muito citado pelos companheiros, já 
que a legislação e o próprio acordo 
determinam que os trabalhadores 
cumpram jornada de 8h diárias, mas 
os metroviários trabalham 8h15, 8h30 
e 8h45, dependendo da área.
Da mesma forma, a categoria 
reivindica uniformes adequados 
para o inverno e a troca imediata 
dos coletes à prova de bala que 
os Agentes de Segurança (ASs) 

são obrigados a usar, e que estão 
vencidos há muito tempo.

O plano de carreira
O resumo do plano de carreira 

apresentado pela empresa também 
foi rejeitado pela assembleia, pois 
não oferece subsídios para a efetiva 
avaliação do que será implantado. A 
categoria reivindica a apresentação 
do plano de carreira completo, 
e não um mero esboço cheio de 
subjetividades.

Demitidos
Durante a assembleia, os 

metroviários demitidos em 
retaliação às paralisações de 
2007 apresentaram uma carta de 
agradecimento a toda categoria, 
pela solidariedade e ajuda fi nanceira 
que lhes foi dada, reivindicando 
a readmissão de todos, inclusive 
fazendo valer o parecer da OIT 
que condena as demissões. O 
documento está disponível na 
página eletrônica do Sindicato.
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Avançar no desenvolvimento com soberania e 
ampliar direitos e conquistas!
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Injustiças na
 GSI: basta!

Funcionários e supervisor da GSI 
procuraram o Sindicato indignados 
com a grave acusação e a punição 

arbitrária aplicada pelo coordenador da GSI, 
José Carlos Pontes, com apoio do chefe de 
departamento, Paulo Bafini. 

Após conversas com o GRH e solicitação 
de reunião com o DA, o Sindicato garantiu 
a abertura de sindicância para apuração das 
supostas irregularidades que motivaram as 
punições.

Não é a primeira vez que a GSI se 
omite diante dos problemas trazidos pelos 
empregados ao Sindicato, potencializando 
posturas truculentas e ditadoras, e criando 
um ambiente de assédio permanente aos 
empregados. Basta!

Desagravo do Sindicato

O Sindicato vai acompanhar este grave 
problema até o fi nal, pois, além de haver 
punições indevidas e assédio moral constante 
contra os metroviários, alguns chefes da GSI 
andam espalhando o boato de que o Sindicato 
“está junto com eles”, “que tem gente no 
Sindicato”, e que “os metroviários que buscam 
auxílio desta entidade para a solução dos 
problemas só terão prejuízos.”.

O Sindicato repudia esta atitude imoral 
por parte destas chefi as e tomará as medidas 
cabíveis diante desta postura antidemocrática e 
antissindical contra os metroviários e contra o 
Sindicato.

O Sindicato apoia e se solidariza com os 
empregados assediados e punidos injustamente.

 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.

BILHETE

Assembleia realizada no dia 20/05 deliberou pela programação de reuniões em diversas áreas da empresa, com 
o objetivo de informar a categoria sobre os últimos desfechos da campanha salarial e intensificar a mobilização 

para conquistarmos as reivindicações que estão sendo pleiteadas. Programe-se e participe!

Calendário de setoriais

Dia Hora  Área Local
24/05, 2ª feira 8h Metrô I nos andares
24/05, 2ª feira 10h PAT rampa
24/05, 2ª feira 10h PIT portaria
24/05, 2ª feira 13h CCO nos andares
24/05, 2ª feira 14h GC2/GC4 ANR/PSO
24/05, 2ª feira 23h45 PCR + manutenção L5 PCR/Bloco A
24/05, 2ª feira 23h45 Toda manut. noturna (PAT/PIT/EPB/LNS/LLO/LMO) PSE
25/05, 3ª feira 8h PCR +  manut. L5 PCR/Bloco A
25/05, 3ª feira 8h Toda manutenção diurna (EPB/LNS/LLO/LMO) PSE
25/05, 3ª feira 8h Cidade II nos andares
25/05, 3ª feira 13h Líbero Badaró nos andares
25/05, 3ª feira 14h45 MTS LNS/LMO (manhã/tarde) MTS/PSO

25/05, 3ª feira 14h45 MTS LLO (manhã/tarde) MTS/BFU

Licitação

Todos os metroviários, 
amigos e familiares estão 
convidados para participar da 
Conferência Nacional da Classe 
Trabalhadora, que acontecerá no 
dia 1º de junho, às 10h, no Estádio 
do Pacaembu.

Esta atividade será realizada 
pela CTB, CUT, Força Sindical, 
Nova Central e CGTB, com o 
objetivo de discutir e deliberar 
sobre um projeto nacional de 
desenvolvimento para o país, 
que será apresentado a todos 

os candidatos e candidatas à 
Presidência da República.

É fundamental que todos se 
organizem para participar! Entre 
em contato com a secretaria 
Geral do Sindicato (2095-3608) e 
faça a sua inscrição!




