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Campanha Salarial 2011

A última rodada de 
negociação aconteceu 
no dia 12/05, e embora a 

empresa tenha renovado cláusulas 
do Acordo Coletivo, recusou 
importantes reivindicações da 
categoria. 

Vamos intensifi car a 
mobilização para a reta fi nal das 
negociações!

Semana decisiva!

Ato unifi cado em frente à secretaria da Fazenda
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!

Quarta-feira, 
18/05, às 15h30

CSTs conquistam enquadramento de 21%
A conquista do direito ao 

enquadramento salarial é resultado 
da organização, participação e 
persistência! 

Há anos o Metrô prometeu 
este direito aos Controladores de 
Tráfego (CSTs), mas no decorrer 

do tempo só enrolou. 
Há alguns meses, mobilizaram-

se, intensifi cando a pressão, deixando 
claro que, se a reivindicação não 
fosse atendida até o dia 12/05, 
entregariam suas atividades aos 
supervisores. 

Nesta data, os CSTs participaram 
da negociação com o Metrô que, ao 
se deparar com a determinação deles, 
concedeu um reajuste de 10%, mais 
11,5% em 90 dias. 

Uma vitória de todos os 
metroviários! Parabéns!

Não ao 6,39% do IPC da Fipe!
O governo estadual divulgou que o limite do reajuste salarial para 

as estatais seria de 6,39%, conforme IPC da FIPE. Mas no dia 11/05 ficou 
claro que a prática não é bem essa! Merecidamente, os professores 
estaduais obtiveram 42,2%, parcelado em quatro anos, sendo 13,8% para 
já! Para os trabalhadores da USP, o aumento do piso chega a 26,9%! 
Os metroviários também reivindicam reconhecimento e o 
reajuste salarial merecido! 

Assembleia quinta-feira, 19/05, às 18h30

Próximas negociações:

 Terça-feira, 17/05: jornada de 
trabalho, equiparação salarial e 
plano de carreira.

 Quinta-feira, 19/05: índices 
econômicos.

Use o adesivo e vá ao ato 

do dia 18/05, quarta-feira, às 

15h30, em frente à Secretaria da 

Fazenda do Estado! 

Setoriais da Manutenção 
Participe!

 Dia 16/05, às 23h, 
no EPB, PAT, PIT, PSO 
e PCR

 Dia 18/05, às 10h, 
no EPB, PAT, PIT e PCR



Ato de protesto, dia 16/05, na inauguração
da estação Pinheiros da Linha 4 – Amarela
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USP obteve até 26% de reajuste, e 
professores do estado, 42%, em 4 anos!

Trabalhadores 3 x 0 empresa
No dia 10/05, o Metrô 

sofreu uma derrota no Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT-SP), 
o que deveria fazê-lo repensar a 
sua política antidemocrática de 

demissão de ativistas.
Por 3 a 0, o TRT não acatou 

recurso da empresa, que tentava 
caçar a liminar que garantiu o 
retorno ao trabalho do secretário-

geral do Sindicato, Paulo Pasin.
O Metrô tem que rever sua 

política de perseguição e reintegrar 
de uma vez todos os 61 ativistas 
demitidos em 2007.

O Conselho Universitário da USP aprovou, no dia 10/05, aumento do piso e 
do teto das carreiras dos funcionários. Houve enquadramento do Plano de 

Cargos e Salários (PCS), com aumento dos pisos de carreira

O salário básico inicial 
(para quem tem ensino 
fundamental) foi para R$ 

1.536,90; o técnico (ensino médio), 
para R$ 2.792,01; e o superior (para 
funcionários com diploma superior), 
para R$ 5.250,06. O teto aprovado é 
de 10.914,51. A maior porcentagem 
de aumento foi no nível básico: 
26,9%.

No caso dos professores 
estaduais, houve a proposta de 

aumento de 42,2% no salário 
base, dividido em quatro anos. 
A medida, agora, tem que 
ser aprovada na Assembleia 
Legislativa.

O primeiro aumento deve 
ser de 13,8%, no dia 1º de julho 
deste ano. Com isso, o piso do 
professor com jornada de 40 horas 
passa de R$ 1.665 para R$ 1.894. 
Esse reajuste, no entanto, inclui 
e incorpora ao salário base uma 

gratifi cação de cerca de R$ 90, que 
já é recebida pelos professores na 
ativa. Se desconsiderarmos esses R$ 
90,00 de incorporação, o reajuste é 
de 8,6%.

Os reajustes conquistados 
pelos funcionários da USP e 
os professores retratam mais a 
realidade da infl ação, do que os 
6,39% do IPC da FIPE, que o 
governo ameaçou impor como 
limite para as estatais.

O Sindicato exige que o Metrô e o governo estadual aumentem o quadro de 
funcionários e a quantidade de trens da Linha 5, para suprir o aumento da 
demanda gerado pela interligação da Linha 5 ao centro da cidade, através da 
Linha 9 da CPTM. Contra a privatização e pela qualidade do transporte 
público e estatal!

Segunda-feira, às 9h, em frente à estação Pinheiros da CPTM

PPP para aposentadoria

Julgamento do Pasin

A empresa reafirmou 
sua forma de preenchimento 
do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP), apenas 
reduzindo para 30 dias o prazo 

para publicação, e propôs a 
formação de uma comissão 
para discutir outros aspectos do 
problema.

O Sindicato participará desta 

comissão e convoca a categoria 
à mobilização, para exigir 
que o RH mude essa forma de 
preenchimento, que tanto prejuízo 
tem causado aos metroviários.


