
Assembleia do dia 15/03 aprovou 

a pré-pauta de reivindicações da 

categoria para a Campanha Salarial 

2011. O documento foi entregue 

à empresa no dia 16, conforme 

prazo estabelecido. No dia 26/03 

acontecerá o seminário da campanha, 

quando serão realizados debates 

aprofundados sobre a pauta, e a 

comissão de negociação será eleita. 
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Além de garantir a renovação dos direitos adquiridos, há os seguintes 
destaques na pauta de reivindicações:

Campanha Salarial 2011
Foi dada a largada!

 Reposição da inflação de 10,79%, 
conforme IGPM (Índice Geral de Preços – Mercado);

 Aumento real de 13,80% 
a título de produtividade, 
conforme estudo do DIEESE-ICV-I, 
tendo em vista o aumento de usuários 
transportados por metroviários nos 
dois últimos anos;

 Abono de 51,3% dos 
vencimentos relativos às perdas 
do poder aquisitivo compreendido nos 
meses de maio de 2010 a abril de 
2011, para reposição;

 Reajuste de 13,90% no valor 
do VR, conforme variação do 
DIEESE-ICV-D;

 Reajuste dos valores da 
cesta básica/VA, conforme 
índice do DIEESE, passando de 
R$ 100, com nove itens, para 

R$ 261,25, com 31 itens;

 Equiparação salarial e 
Plano de Carreira que atenda as 
necessidades da categoria;

 Jornada de 36 horas;

 Anistia aos demitidos da 
greve em 2007;

 Contra a privatização das 
Linhas 4 e 5 e por um Metrô 
público estatal e de qualidade;

 Licença maternidade de 
6 meses;

 Aposentadoria: subsídio para o 
plano de saúde dos aposentados e 
preenchimento correto da PPP;

 PR igual para todos.

Entrega da pauta de reivindicações da categoria ao Metrô, dia 16/03

Metrô insiste em 
“seu” Plano, e será 

fiscalizado pela SRTE 

Em mesa de negociação 
realizada no dia 

17/03, sob a mediação da 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE), a 
Cia negou-se a suspender seu 
Plano, apesar de ter admitido, 
por escrito, que ele não é um 
Plano de Carreira, mas um 
Plano de Cargos e Salários.

Agora a SRTE fiscalizará 
as irregularidades do Plano do 
Metrô com o acompanhamento 
do Sindicato, que apresentará 
casos de distorções que 
trazem prejuízos aos 
funcionários, facilitando o 
trabalho dos fiscais.
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Reinauguração da quadra e 
da lanchonete do Sindicato

02 BILHETE

Seminário da 
Campanha Salarial

Metroviários do DF 
realizam greve de 4 dias

Com data base em 1º de abril, 
e com a recusa de negociação por 
parte do governo Agnelo Queiroz 
(PT), os metroviários do DF 
realizaram uma greve de quatro 
dias, para reivindicar direitos 
da pauta de reivindicações da 
campanha salarial.

A decisão foi tomada após 
audiência de conciliação com 
o Metrô-DF. Os dias parados 
serão abonados, será realizado 
concurso público e todas as 

cláusulas do Acordo Coletivo 
serão mantidas.

A categoria vai realizar nova 
assembleia no dia 30/03 para 
avaliação das negociações e 
decidir sobre a continuidade do 
estado de greve.

Na assembleia de 15/03 os 
metroviários de SP aprovaram 
moção de apoio à luta dos 
metroviários do DF por 
melhores condições de trabalho e 
reconhecimento profi ssional.

Carta aberta ao usuário, 

dia 24/03, quinta-feira

O Sindicato, que compõe o Fórum 

em Defesa do Transporte Público e 

Estatal, vai distribuir carta aberta à 

população em toda grande São Paulo, 

junto com diversas entidades sindicais 

e dos movimentos sociais, informando 

sobre a luta contra a privatização,  

aumento das tarifas e pela defesa do 

transporte.

Essa luta é nossa! Vamos 

todos juntos! Participe!

Dia 26/03, sábado, às 9h! Participe!

A assembleia de 15/03 deu o pontapé inicial 
da Campanha Salarial. Agora, o seminário 
vai preparar e organizar os trabalhadores 

para a construção de uma grande campanha!

Todos estão convidados! Entre em contato no 
telefone 2095-3623 e confi rme sua presença até o 
dia 25/03! Haverá creche e atividades recreativas 
para as crianças!

Todos os metroviários estão convidados para participar do seminário 
para aprofundar o debate da Campanha Salarial, completar e aperfeiçoar a 

pauta de reivindicações, e, também, eleger a comissão de negociação

Vai ser no dia 02/04, 
sábado, a partir das 9h! 

As equipes interessadas 
em participar devem fazer suas 
inscrições na Secretaria de Esportes, 

Cultura e Lazer do Sindicato, até o 
dia 25/03 pelo fone: 2095-3607.

Participe! A casa é sua! 
É o Sindicato nas mãos dos 
metroviários!

Festival de futsal, vôlei e basquete, feminino e 
masculino, com samba e feijoada a preço popular


