
O Plano Fim de Carreira imposto pela empresa e a privatização da Linha 5 
também serão temas debatidos na assembleia de quinta-feira, no Sindicato. 

Participe! Pela garantia dos direitos dos metroviários!
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O Sindicato enviou duas correspondências ao 
Metrô cobrando um posicionamento 
sobre o pagamento da PR 2010. 

Porém, a empresa ainda não se pronunciou 
sobre este compromisso fi rmado com a 
categoria na campanha salarial 2010.

Conforme carta enviada ao Sindicato no 
dia 31/05/2010, o Metrô afi rmou que vai pagar a 
PR aos metroviários com valor mínimo de 
R$ 3.600,00, sendo uma parcela fi xa de 
R$ 2.783,83, mais 40% do salário base de cada um.

Na assembleia de 24/02, será debatida a 
possibilidade de paralisação para pressionar a 
empresa e exigir o cumprimento do acordo! 

Participe!

Assembleia de quinta-feira 
também vai deliberar sobre a 
condução da campanha contra a 
pretensão do governo Alckmin 
privatizar a Linha 5 – Lilás.

Além de conceder a operação 

e construção dos novos trechos da 
Linha 5, sua intenção é entregar 
os 8,4 km inaugurados em 2002, 
por onde passam 166 mil usuários 
por dia. 

A participação de todos os 

metroviários é fundamental 
nesta mobilização, pela 
garantia de seus direitos, e 
contra a corrupção implícita 
nos trâmites das 
privatizações!

Privatização

Assembleia quinta-feira, 
24/02, às 18h30, no Sindicato. 
PR, Plano de Carreira e Campanha Contra a Privatização

R$ 2.783,83, mais 40% do salário base de cada um.

Assembleia quinta-feira, Assembleia quinta-feira, Anote aí! 24/2 é dia de 
MOBILIZAÇÃO!

Todos com o ADESIVO 
da CAMPANHA!

!

Vamos garantir o pagamento da PR (Participação nos Resultados)! 



02 BILHETE

Plano Fim de Carreira: a 
mobilização continua!

A estratégia adotada pelo OPS para 

eventos de futebol denominada 

“Bonde” tem trazido diversos 

problemas aos Agentes de Segurança 

(AS) que, invariavelmente, ficam 

expostos ao risco 

de confronto com 

torcedores, entre 
outros.

O Sindicato solicitou 

uma reunião urgente 

com o Departamento 

para tratar sobre o 

assunto.

Jogos do Sesi 2011
Foram prorrogadas as 
datas para seleção dos 
metroviários interessados 
em participar dos Jogos 
do Sesi. As atividades 

acontecerão nos domingos, dias 
27/02 e 13/03, às 10h, no campo do 
Metroclube Itaquera. Atenção: em 
caso de chuva, a programação será 
suspensa.

Conforme solicitado na Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE), a Cia. enviou ao Sindicato, no dia 18/02, alguns 

documentos sobre o Plano de Carreira que está impondo à categoria. 
Com isso, foi possível conhecer mais sobre o Plano e ter mais certeza de 

que ele deve ser suspenso!

No dia 24/02 haverá nova reunião com o Metrô 
na SRTE, para tratar sobre o tema. O Sindicato 
vai reiterar que a Cia. suspenda a implantação 

do Plano e atenda as seguintes reivindicações da 
categoria: 

 Equiparação salarial: trabalho igual, salário igual!

 Fim do limite de 1% da folha de pagamento para 
movimentações; e 5% individual.

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

 Realização de debate transparente das carreiras 
de Manutenção, Administração e Operação, para 
que todo trabalhador tenha motivação na sua vida 
profi ssional.

 Fim da Gratifi cação de Função (GF) para as chefi as. 
Não pode haver rebaixamento salarial dependendo 
de avaliações de 
superiores.

O Bonde: estratégia 
problema!

Na quinta-
feira, 24/02, os 
metroviários 
devem usar o 
adesivo contra 
o Plano Fim de 
Carreira imposto 
pela Cia. ! 

A mobilização continua 
pela suspensão deste 
Plano e para que a 
empresa atenda as 
reivindicações da 
categoria!


