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o metrô vai parar!
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Agenda de 
MOBILIZAÇÃO!

As rodadas de negociação com a empresa tiveram ampla participação da categoria

o metrô vai parar!
Se a negociação não avançar

D
epois de cinco 
reuniões de 
negociação 
que contaram 

com participação 
de mais de 100 
metroviários, o Metrô 
apresentou somente 
uma contraproposta 
de 6,39% de reajuste 
salarial e não deu resposta 
para importantes 
reivindicações, como a 
PR, equiparação salarial 
e até mesmo questões 
que não envolvem custos, 
como a reintegração 
dos demitidos, o 
Perfi l Profi ssiográfi co 
Previdenciário (PPP) para 
aposentadoria e Plano de 
Carreira. 

Foi uma clara 
demonstração de 
negligência e falta de 
interesse em negociar 
com os metroviários, em 
valorizar e colaborar com 

a melhoria das condições 
de trabalho e de vida dos 
trabalhadores.

Como resposta, os 
mais de 700 metroviários 
que participaram da 
assembleia de 19/05 
decidiram entrar 
em estado de greve e 
intensifi car a campanha, 
exigindo uma nova 
proposta da empresa. 

Se o Metrô e governo 
estadual continuarem 
sendo intransigentes, 
a assembleia de 26/05 
poderá decretar greve!

É fundamental 
demonstrar a disposição 
de luta da categoria! 
Por isso, TODOS 
devem participar 
das atividades da 
campanha, organizados 
e mobilizados! Este é o 
único caminho para a 
conquista de direitos!  Estado de greve!

 Nenhuma colaboração com a 
empresa! Fim das horas extras!

 Operação Procedimento!

 Quarta-feira, 25/05: 
 Todos de COLETE!

 Grande setorial de toda a 
manutenção linhas à 1h, em Sé.

 Agitação na administração.

 Café com usuário às 17h, em Sé.

 Quinta-feira, 26/05:
 ASSEMBLEIA, às 18h30, no 

Sindicato.

Categoria em estado de greve! 
Conforme coro da assembleia de 19/05, “se não escutar, o 
Metrô vai parar”! A greve poderá ser decretada na próxima 
assembleia, 26/05! Use o colete e o adesivo, e participe das 
setoriais, do Café com Usuário e da assembleia!



Enquadramento dos Ajudantes
Conforme o “Plano (fim) de Carreira” apresentado pelo 

Metrô em novembro, os ajudantes passariam para Oficial de 
Manutenção. Mas até agora a empresa não tomou nenhuma 
medida concreta para isso.

Ao ser questionado, o Metrô afirmou que iniciaria o 
treinamento do Senai para os ajudantes de Manutenção 
Industrial, mas sem se comprometer com o enquadramento.

Para os Ajudantes de Manutenção Civil e dos 
Almoxarifados, sequer apresentou proposta. 

Exigimos enquadramento imediato de todos os 
Ajudantes!
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Metrô quer decretar o fi m 
da equiparação salarial

Há algum tempo a empresa 
estagnou a maioria das 
movimentações.

Antes, a cada treinamento 
havia um acréscimo salarial 
correspondente à nova função/
atividade. Com o novo “Plano 
(fi m) de Carreira”, o Metrô se 
recusa a pagar “salário igual para 

trabalho igual”. A mudança de 
faixa salarial passa a depender 
da “avaliação de desempenho”, o 
Skillo. 

O Sindicato estima que deve 
haver mais de 1000 trabalhadores 
nesta situação. Fazem a mesma 
função, e chegam a receber 
metade do que deveriam! 

Abaixo as faixas salariais de algumas funções:

OTM-1 (Agente de Estação) 
– de R$ 1.297,43 a R$ 
2.014, 53

OTM-2 (Operador de Trem) 
– R$ 2.166, 68 a R$ 
2.777,48

Agente de Segurança 
Metroviária – ASM-1 - R$ 
1.737,18 a R$ 2.330,21

Oficial de Manutenção 
Industrial (Eletricista e 

Mecânico) – R$ 1.870,76 a 
R$ 2.873,88

Técnico de Sistema 
Metroviário (Eletrotécnico, 
mecânico e eletrônico) – R$ 
2.457, 05 a R$ 5.067,92.

Na administração, 
enquadraram como 
Assistente Administrativo 
companheiros que fazem 
trabalho de analista.

Quem faz o mesmo trabalho tem direito ao mesmo salário!

Inscrição para 
eleições da CIPA

As inscrições para a eleição das CIPAs estão abertas até o dia 03/06

As inscrições dos metroviários da 
manutenção que trabalham em horário 
fi xo noturno poderão ser feitas além dos 
dias em que haverá plantão. Basta acionar 
o Técnico de Segurança do Trabalho, 
através do CIM. Ele deverá se deslocar até 

o posto de trabalho do candidato. 
As eleições ocorrerão de 27/06 

a 09/07. O Sindicato disponibilizará 
100 folhas sulfi te impressas para que 
cada candidato faça o seu material de 
campanha. 

Diferenças salariais chegam a 100%

Diante da intransigência do 
Metrô e do governo estadual na 
campanha salarial, a maioria dos 
metroviários suspendeu as horas 
extras, e o Metrô está sentindo 
as consequências da falta de 
colaboração. 

Essa atitude está pressionando 
a empresa a negociar de forma 
séria, e é importante mantermos 
esse movimento durante toda a 
campanha. A assembleia do dia 
26/05 vai reavaliar as formas de 
luta. 

Atenção 
OPERAÇÃO! 
Todos de 
COLETE 
a partir de 
quarta-feira, 
dia 25/05! 
Participe!

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Transportes Metroviários e em Empresas Operadoras 
de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de 
São Paulo

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No uso de suas atribuições, o presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS E EM EMPRESAS OPERADORAS 
DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, senhor Altino 
de Melo Prazeres Junior, convoca todos os membros da categoria profissional para 
Assembleia Geral Extraordinária permanente a ser realizada no dia 26 de maio de 
2011, na Sede do Sindicato à Rua Serra de Japi, 31, Tatuapé, São Paulo, em primeira 
convocação às 18:30 horas, desde que alcançado o quorum de 50% (cinqüenta por 
cento) mais 1(um) dos membros da categoria profissional e, em segunda convocação 
às 19:00 horas com os que estiverem presentes, a fim de deliberar sobre os seguintes 
assuntos constantes na ordem do dia:

1) Campanha Salarial 2011;
2) Avaliação, discussão e encaminhamentos do processo de Negociação 

da Campanha Salarial e seus desdobramentos;
3) Indicativo de paralisação das atividades dos metroviários com 

discussão e deliberação sobre deflagração ou não do movimento 
grevista;   

4) Assuntos Gerais.
São Paulo, 23 de maio de 2011.

Altino  de  Melo Prazeres Junior

Presidente

Uso do COLETE!

Categoria atende resolução de 
assembleia e para com hora extra
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