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Campanha Salarial 2011

Na quinta-feira, 12/05, 
será a terceira reunião de 

negociação, mas até agora não 
houve avanços! A Cia se restringe 
a renovar cláusulas do Acordo 
Coletivo, e deixa importantes 
reivindicações sem resposta, como 
a adoção de medidas que acabem 
com o assédio moral.

Ao mesmo tempo em que 
alega orientar as chefi as contra 
essas práticas, os metroviários 
são intimados a fazer hora extra 
sob ameaça de má avaliação no 

famigerado skillo.
A empresa também dá sinais 

de que não vai equiparar o salário 
dos metroviários que fazem o 
mesmo trabalho. Além disso, já 
houve orientação do governo de 
limitar em 6,39%, índice da Fipe, 
o reajuste das estatais!

A mobilização e organização 
da categoria são fundamentais! 
Use o adesivo! Compareça à 
assembleia! Participe!

A hora é agora! 
Chega de sufoco! 

Vamos decidir formas de luta para a 
reta final da campanha salarial!
É hora de intensificar a mobilização! Só com pressão e união 
de todos vamos conquistar a melhoria das condições de 
vida e trabalho dos metroviários! Participe das atividades da 
campanha, a começar pela assembleia do dia 12/05!

Assembleia
dia 12/05, quinta-feira!

Ato unificado em frente à secretaria da Fazenda, dia 18/05
Quarta-feira, dia 18/05, às 15h30, após distribuição de carta aberta nas estações 

do metrô pela manhã. Metroviários, ferroviários, sabespianos e eletricitários 
organizados contra a limitação de reajuste salarial de 6,39%. Participe!

Fique atento aos temas das reuniões!
 12/05, quinta-feira: licença maternidade, auxílio transporte, 
 17/05, terça-feira: jornada de trabalho e equiparação salarial
 19/05, quinta-feira: índices econômicos

Todos de 

adesivo!

to unificado em frente à secretaria da Fazenda, dia 18/05to unificado em frente à secretaria da Fazenda, dia 18/05

Algumas 
reivindicações:
 Reajuste de 10,79%, conforme IGPM, 

para reposição da inflação
 Produtividade de 13,80%, conforme 

ICV-Dieese
 Reajuste do VR de 13,90%
 Aumento do valor da cesta básica e 

do VA para R$ 311,09
 Equiparação salarial e Plano de 

Carreira
 PPP para aposentadoria e plano de 

saúde para os aposentados
 Não à privatização das L4 e L5
 PR igualitária
 Anistia aos demitidos 
 Licença maternidade de seis meses



13 de maio: 
abolição ou enganação?

02 BILHETE

Inauguração da estação Pinheiros da Linha 4 – Amarela

Segunda-feira, às 9h, na Av. Nações Unidas,
 em frente à estação Pinheiros da CPTM

Nesta sexta-feira, 13/05, todos em frente ao 

Teatro Municipal, às 18h, seguindo em cortejo 

cultural pelas ruas do centro! Participe!

Ato de protesto, dia 16/05

A estação Pinheiros será 
inaugurada no dia 16/05 
e vai interligar a Linha 5 

ao centro da cidade, através da 
Linha 9 da CPTM.

Ocorre que os trabalhadores 
já estão NO SUFOCO e os oito 
trens que rodam nos horários de 
pico da Linha 5 já estão lotados. 
Com a estimativa de aumento da 
demanda para 500 mil usuários/

dia, após inauguração se 
estabelecerá o caos.

O Sindicato exigiu medidas 
emergenciais junto à empresa 
para contornar o problema, com 
aumento imediato do quadro de 
funcionários e da quantidade de 
trens. Há uma reunião agendada 
para o dia 13/05, sexta-feira, 
com o presidente do Metrô para 
tratar o problema.

Metrô mantém perseguição 
contra dirigente sindical

Participe do ato! Por melhores condições de trabalho, qualidade 
do transporte público e estatal, contra as privatizações!

O julgamento do secretário-geral 
do Sindicato, Paulo Pasin, vai acontecer 
no dia 11/05, quarta-feira, às 13h, no 
Tribunal Regional do Trabalho.

O Metrô tenta recorrer da derrota 
imposta pela Justiça em primeira 
instância, quando acusava Pasin de “falta 
grave”, em função do protesto realizado 

pela categoria em 2007, na luta contra a 
Emenda 3.

A expectativa do Sindicato e da 
categoria é que a Justiça mantenha a 
sua decisão, o que representaria mais 
uma vitória dos trabalhadores contra 
as perseguições da empresa e pela 
reintegração dos 61 demitidos.

Vamos fazer do dia 13 de maio o 
“Dia Nacional de Denúncia ao Racismo”!


