
O GRH procurou o sindicato no 
fim da tarde da sexta-feira (21/01), 
para informar sobre a manutenção 
do problema com relação ao credito 
em cartão magnético do VR e VA 
no pagamento. O Sindicato exigiu 
que a Cia. cumprisse sua obrigação 
de informar imediatamente os 
trabalhadores sobre sua atitude e 
de sua parte convocaria assembléia 
extraordinária, quinta-feira, 27, para 
consultar a posição da categoria 
frente a mais um descumprimento do 
acordo coletivo.

O MetrôClick informou na mesma 
noite que, o crédito do VR e VA de 
fevereiro será depositado na conta 
dos funcionários só no dia 03, a 
título de “adiantamento salarial sem 
desconto do IR e INSS”, por não ter 
concluído a licitação do Vale Refeição.

O GRH informou também que, se o 
VR for normalizado até fevereiro, este 
“adiantamento” será descontado no 
final do mesmo mês e seria creditado 
o valor correspondente em VR.

Dessa forma o trabalhador usará o 
dinheiro a partir do dia 03, com atraso, 
para se alimentar durante o mês. 
No final do mês, será descontado 
esse valor e creditado em VR. Ou 
seja, gastaria em dinheiro com a 
alimentação, e receberia em VR no 
final do mês para pagar as contas.

Nessa situação 
absurda, o metroviário 
será prejudicado, 
além do atraso, por 
não pagar suas 
contas, aluguel, 
prestação etc com o 
VR, fora o problema 
do trabalhador em 
débito na conta 
corrente, que 
perde a garantia 
da refeição diária 
em crédito no VR.

O Metrô não 
esclareceu o que 
fará caso não 
consiga concluir 
o processo de licitação 
do VR até final de fevereiro, com 
possibilidade de novamente depositar 
no holerite, incidindo impostos de 
renda e previdência.

A categoria não pode pagar o 
custo da irresponsável lambança que 
a direção do Metrô fez com o VR, VA 
e Cheque Supermercado.

A Cia. afirmou que pagaria a 
diferença do IR e INSS, que foi 
descontado no último pagamento 
em VR o quanto antes, mas já se 
passou o mês e nada da restituição 
dos impostos descontados 
indevidamente.

Todos à assembleia • Pauta: VR, VA, Cheque Supermercado

VR e VA: O Metrô quer descumprir 
mais uma vez o Acordo Coletivo

Todos à Assembleia!

 Exigimos o 
pagamento já em VR e 
que o Metrô assine esse 
compromisso.

 Não aceitaremos 
que mais uma vez, 
o trabalhador seja 
prejudicado.

 Vamos à luta!
 Todos à Assembleia!

Assembleia Extraordinária dia 27/01, quinta-feira, 18h30
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 Vale Refeição e Vale Alimentação
Informamos que os contratos com os fornecedores do Vale 

Refeição e Vale Alimentação ainda não estão assinados, 

e por essa razão o pagamento dos benefícios Vale 

Refeição e Vale Alimentação será na forma de crédito em 

conta corrente,integralmente, em 03/02/2011, no valor 

correspondente aos benefícios, a  título de adiantamento,  

sem desconto de IR e INSS.  
 
O Metrô está fazendo todos os esforços para finalizar o 

processo de contratação  desses benefícios, e voltará a 

informar em breve a evolução do assunto. Gerência de Recursos Humanos Informações falecomgrh@metroweb.sp.gov.br 
Fonte: GRH/AST e RHT



2 Bilhete

No dia 20/01, em frente ao 
edifício Cidade II, na rua Boa Vista, 
onde fica no 7° andar a presidência 
do Metrô, mesmo prédio da 
Secretaria de Transportes 
Metropolitanos, centenas de 
metroviários fizeram um grande 
Ato pela Suspensão do Plano de 
Carreira, regularização do VR, VA 

e Cheque Supermercado, garantia 
da PR em fevereiro, anistia aos 
demitidos, contra o aumento das 
tarifas e pelo fim do desrespeito à 
categoria.

Além das intervenções no 
carro de som, a animação se 
deu também com as palavras 
de ordem: "metroviário não é 

palhaço, esse plano de carreira 
é um fiasco", "Ô Jurandir, preste 
atenção, nossos direitos, não 
vamos abrir mão".

Parabéns a todos da categoria 
que participaram ativamente da 
manifestação.

Matéria e fotos no site do 
sindicato.

O Sindicato já entrou na justiça 
reclamando do descumprimento de 
acordo coletivo sobre o VR e VA. 
Também entraremos sobre o Cheque 
Supermercado.

Informaremos sobre os 
desdobramentos na Assembléia 
Extraordinária na próxima quinta-
feira, 27 de Janeiro. 

O Metrô informou numa 
sexta-feira à tarde (14/01) 
que o contrato do Cheque 
supermercado estava 
cancelado. Chamou o Sindicato 
também numa sexta-feira, no 
fim da tarde, antes de feriado 
prolongado, para informar sobre 
a continuidade do problema do 
VR e VA. O Sindicato solicitou 
que ao menos informassem a 

categoria imediatamente, o que 
aconteceu.

O saco de maldades tem 
baixado nas sextas. Estamos 
de prontidão para resistir aos 
ataques.

A luta  não tem dia, nem 
hora. O Sindicato, com a força 
da categoria, responderá a 
altura todos os ataques da 
direção do Metrô. Vamos à luta!

Sexta-feira, dia 
das maldades

Grande ato dos Metroviários pressiona 
Metrô pela suspensão do Plano de Carreira

VR e VA na Justiça

Outras reivindicações dos trabalhadores, como VR/VA e anistia aos demitidos, também foram 
ouvidas na Secrª dos Transp. Metropolit. que fica no mesmo prédio da presidência do Metrô

Ato em frente à presidência 
do Metrô e à Secretaria de 
Transportes pressionou por 
reivindicações da categoria


