
Eis o eixo do Plano de Carreira 
que a categoria precisa:

 Equiparação salarial: 
trabalho igual, salário 
igual!

 Fim do limite de 1% da 
folha de pagamento e de 
5% do step (degrau) para 
movimentações. 

 Fim do critério subjetivo 
de avaliação de 
desempenho para as 
movimentações. A 
categoria exige critérios 
objetivos, tempo de 
serviço, treinamento, 
qualificação e concursos 
internos.

 Realização de debate 
transparente das 
carreiras de Manutenção, 

Administração e 
Operação, para que 
todo trabalhador tenha 
motivação na sua vida 
profissional.

 Fim da Gratificação 
de Função (GF) para 
as chefias. Não pode 
haver rebaixamento 
salarial dependendo de 
avaliações de superiores.

Vamos mostrar a 
força e indignação dos 
metroviários contra os 
ataques do Metrô.

Cada metroviário é 
parte fundamental para 
pressionarmos a Cia. 
Participe!

Assembleia realizada no dia 03/02 manteve a luta pela suspensão do Plano 
Fim de Carreira e reforçou os principais eixos do Plano que a categoria 

exige. Todos eles serão tratados com a empresa no dia 08/02, em reunião 
na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (antiga DRT)

Dia de mobilização
04/02/2011          Nº 411

Todos com adesivo dia 08/02, terça-feira!
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O Metrô informou que depositará o crédito 

de VR e VA de fevereiro tão logo conclua a licitação 

prevista para meados do mês, e depositou o valor 

referente a estas cotas no dia 03/02 a tí tulo de 

adiantamento.
Em carta enviada ao Sindicato, a empresa 

afi rmou que o valor creditado (menos o valor do 

IR e INSS descontados indevidamente no fi nal de 

dezembro) será descontado em três parcelas todo 

o fi nal do mês, a parti r de fevereiro.

A assembleia reforçou a rejeição de 

negociação de pontos do Acordo Coleti vo e 

deliberou pelo “estado de alerta”. A categoria 

não aceita mais fi car sem VR, VA e cheque-

supermercado e também exige a devolução da taxa 

“tí quete auxílio-refeição” cobrada do VR nos meses 

de janeiro e fevereiro!

Até agora os metroviários não sabem 

exatamente o valor tributado a mais no pagamento 

de dezembro, por isso, o Sindicato exige que o 

Metrô forneça um novo holerite de dezembro sem 

depósito de VR e VA, para que cada trabalhador 

saiba exatamente o valor cobrado indevidamente.

Chega de lambança
com os nossos direitos!

A multa de R$ 50 mil por 
dia por descumprimento do 
Acordo Coletivo continua!

pela suspensão do



02 BILHETE

O Sindicato está 
recebendo 
doações 

de roupas, fraldas 
descartáveis, sacos de 
lixo, alimentos não 
perecíveis, produtos de 
limpeza e água para as 
vítimas das enchentes de 
São Paulo.

A princípio, os 
donativos seriam 
encaminhados só ao 
Rio de Janeiro, porém, 
devido aos custos que o 
transporte acarretaria, o 
Sindicato encaminhará 
as doações para as 
vítimas de São Paulo, 
que também receberão 
parte das cestas básicas.

A assembleia 
manteve a doação de 
cestas básicas para 
as vítimas do Rio de 
Janeiro, sendo que as 
cestas serão adquiridas 
no próprio Estado, 
visando menor custo.

No dia 12/02, uma 
comissão de metroviários 
irá ao Rio, onde 
encontrará uma caravana 
de sindicatos e entidades 
dos movimentos sociais 
também solidárias às 
vítimas cariocas do 
descaso dos governantes, 
que não investem em  
políticas públicas de 
habitação e urbanismo. 

Colabore!

Colabore com as vítimas das 
enchentes do Rio e São Paulo!

Campanha interna 

para arrecadação
10/02, quinta-feira: PIT

11/02, sexta-feira: PAT

14/02, segunda-feira: ADM (M1 e 

Cidade II)

15/02, terça-feira: Linha 1

16/02, quarta-feira: Linha 2

17/02, quinta-feira: Linha 3

18/02, sexta-feira: Linha 5

Participe!

Equiparação salarial: 
reunião dia 09/02
Todos os metroviários que 

fazem o mesmo trabalho, mas 
recebem salários diferentes, 

estão convocados para reunião 
com diretores e advogados do 

Sindicato. Dia 09/02, quarta-feira, 
às 11h, 16h e 18h, no Sindicato. 

Participe!
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