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Todos juntos! Por mais metrô e mais direitos!
Chega de sufoco!

Campanha Salarial 2011

Slogan da campanha
O Sindicato recebeu diversas propostas de slogan 
para a Campanha Salarial, e o que mais representa o 
momento vivido pela categoria e população é “Chega 
de sufoco! Todos juntos! Por mais metrô e mais 
direitos!”. O Sindicato agradece a todos que enviaram 
sugestões! Parabéns pela participação! 

Conforme determinação estatutária, o Sindicato vai apresentar o balancete 
financeiro da entidade, referente ao ano de 2010, na assembleia 
de 30/04. Ressaltamos que a antiga diretoria do Sindicato convocou 
assembleia de prestação de contas, porém, do período de jan./set./2010. 

A proposta do 
Sindicato é que 

aconteçam seis rodadas 
de negociação, para que 
todos os itens da pauta 
sejam devidamente 
debatidos! Queremos 
debater cada item da 
campanha com tempo 
para poder avançar.

Os metroviários 
estão no sufoco, com 
empréstimos bancários e 
salário apertado, e agora 
é a hora da campanha! 
Vamos juntos para a 
luta!

Fique atento 
e participe das 
mobilizações!

Ato da Campanha Salarial, dia 28/04, quinta-feira,
às 17h30, em frente ao Edifí cio Cidade II (rua Boa Vista, 175)

Todos os metroviários 
estão convidados! A atividade 
também vai protestar contra o 

pagamento de salários diferentes 
para metroviários que fazem o 
mesmo trabalho! Vamos acabar 

com isso! O bom resultado da 
campanha depende de união e 
mobilização! Participe!

Em reunião realizada com o GRH, no dia 20/04, o Metrô estabeleceu 
que a primeira reunião de negociação acontecerá no dia 05/05, 
quinta-feira, e a última em 19/05. A Cia. também reconheceu o dia
1º de maio como data-base da categoria! Vamos arregaçar as 
mangas! Vamos à luta!

Após a assembleia, haverá 

apresentação de samba do Grupo 

Kurtiço, composto pelos ASs 

Adolpho Ramos, Souza Aguinaldo 

e Carlos Maia. Participe!



Principais 
reivindicações:

02 BILHETE

Reunião ampliada

Houve contratempos e 
a data e o local do debate 
“Estratégia para o transporte 
urbano” precisaram ser 
alterados. Mas agora está 
defi nido! Vai ser no dia 06/05, 
sexta-feira, às 18h30, no 
Sindicato dos Engenheiros do 
Estado de São Paulo.

A iniciativa de realização 
da atividade é do Fórum em 
Defesa do Transporte Público, 
Estatal e de Qualidade, do qual 
o Sindicato faz parte, com o 
objetivo de aprofundar o debate 

sobre a falta de planejamento 
no transporte urbano e as 
ameaças de privatização do 
Metrô e da CPTM.

O debate terá a participação 
do diretor do Sindicato, Sérgio 
Renato da Silva Magalhães; do 
arquiteto e urbanista, Marcos 
Kyoto; e do representante do 
Instituto Latinoamericano de 
Estudos Socioeconômicos 
(Ilaese), Nazareno Godeiro.

Todos os metroviários, 
amigos e familiares estão 
convidados! Participe!

Neste sábado, 30/04, às 10h, os metroviários 
da direção executiva do Sindicato, 
do Conselho Fiscal e da diretoria de 

base estarão reunidos com ativistas e com os 
companheiros da comissão de negociação para 

organizar e encaminhar as ações da Campanha 
Salarial.

Após a atividade haverá apresentação do Grupo 
Kurtiço, composto pelos AS’s Adolpho Ramos, 
Souza Aguinaldo e Carlos Maia. Participe!

com a diretoria do Sindicato, 
comissão de negociação e ativistas

O debate abordará os ganhos e perdas dos trabalhadores no 
momento das negociações, dependendo do índice de infl ação 
em que se baseiam os cálculos de reajuste.
Participe com seus amigos e familiares! 

Dia 30/04, sábado, às 10h, no Sindicato

Debate: Índices econômicos e a 
inflação na vida do trabalhador

 Reajuste de 10,79%, conforme IGPM, 
para reposição da inflação

 Produtividade de 13,80%, conforme 
ICV-Dieese

 Abono de 51,3% dos vencimentos, 
representando o cálculo das perdas do 
poder aquisitivo entre maio/10 e abril/11.

 Aumento do valor da cesta básica e 
do VA para R$ 311,09

* Índices apurados até fevereiro de 2011.

Equiparação salarial e plano de carreira; 
fora o skillo; jornada de 36 horas 
semanais; licença maternidade de 6 
meses; subsídio para o plano de saúde 
dos aposentados e preenchimento 
correto da PPP; PR igualitária; anistia 
aos demitidos da greve de 2007; não 
à privatização das linhas 4 e 5; Metrô 
público, estatal e de qualidade.

Dia 06/05, sexta-feira, às 18h30, 
no Sindicato dos Engenheiros 
do Estado de SP, auditório do 2º 
andar (Rua Genebra, 25, próximo à 
Câmara Municipal).

Debate sobre transporte urbano 
com data e local defi nidos!


