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Assembleia decreta
greve para 1º de junho
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Assembleia decreta
Metrô e governo não avançam na proposta

S
eguindo determinação 
do governador Alckmin, 
o Metrô insistiu na 
proposta de 6,39% de 

reajuste, conforme INPC/FIPE, 
não atendendo minimamente 
as principais necessidades dos 
metroviários apresentadas na 
pauta de reivindicações.

Diante de mais esta 
demonstração de pouco 
caso com o sufoco que a 
categoria enfrenta dia e noite 
para atender a população, 
os metroviários não tiveram 
alternativa, senão decretar greve 
para o dia 1º de junho, com 
assembleia de preparação a ser 
realizada no dia 31/05, às 18h30, 
no Sindicato.

Assembleia dia 31/05, terça-feira, 18h30,
 para organização da greve. Compareçam!

Diante da intransigência do Metrô e do governo, assembleia realizada em 26/05, 
com mais de 1.200 metroviários, decidiu cruzar os braços a partir de quarta-feira, 

1º de junho. Haverá assembleia de preparação no dia anterior, às 18h30

Chega de sufoco! Os metroviários 
exigem reconhecimento e valorização!
 Reajuste de 10,79%, conforme IGPM, para 

reposição da inflação;
 Produtividade de 13,80%, conforme ICV-

Dieese;
 Reajuste de 13,90% para o VR;
 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;
 Licença maternidade de seis meses;
 Anistia aos demitidos.

CPTM e SABESP também marcam 
greve para o dia 1º de junho
O descaso do governador Alckmin 

com a melhoria dos serviços essenciais à 
população não se restringe ao transporte 
metroviário. 

O mesmo tratamento está sendo dado 
às reivindicações dos ferroviários da 
Sorocabana (CPTM) e dos trabalhadores da 
Sabesp, responsáveis pelo fornecimento e 
manutenção das redes de água e esgoto.

Por isso, eles também decretaram 
greve a partir do dia 1º de junho, caso suas 
reivindicações não sejam consideradas.

A população tem direito à prestação de 
serviços com qualidade! 

Chega de sufoco!



Aos companheiros
 da administração e aos que

 têm cargo de chefia
Assim como o conjunto dos metroviários, vocês também 

sofrem as conseqüências da atual política da direção do Metrô 
e do governo, que precarizam a qualidade dos serviços que 
prestamos à população e rebaixam os salários e direitos dos 
trabalhadores.

A maioria dos metroviários está sem perspectiva 
de desenvolvimento profissional. Nosso trabalho não é 
devidamente reconhecido e as nossas condições de vida só 
têm piorado. O famigerado Plano (fim) de Carreira imposto pelo 
Metrô foi planejado para manter as injustiças existentes.

A categoria decretou greve para a próxima quarta-feira, 
01/06, pois foi a única saída para enfrentar essa política 
nefasta. E a empresa, ao invés de atender os metroviários, 
usa vocês para minar o efeito da nossa greve, só com 
algumas estações e parte da frota de trens, em uma atitude 
irresponsável, que coloca em risco os usuários e funcionários.

Os frutos da nossa luta serão colhidos por todos nós 
(operação, manutenção e administração). Neste sentido, 
conclamamos a não se deixarem usar dessa maneira e a se 
unirem ao conjunto dos metroviários para garantirmos nossos 
direitos. 

Assinado: Trabalhadores do Metrô
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Sindicatos do Metrô, Sabesp e 
CPTM irão procurar Alckmin

A diretoria destes 
sindicatos está 
contatando o 

governo do estado para 
resolver o impasse da 
imposição do limite de 
6,39% de reajuste (IPC da 
FIPE) para os trabalhadores 
das estatais paulistas. 

O objetivo é mostrar 
que os Sindicatos querem 
um acordo que contemple 
as reivindicações, mas 
que, se a intransigência for 
mantida, as categorias irão 
à greve na busca de seus 
direitos. 

Todos os metroviários estão de 
parabéns por dizerem não à hora 
extra! Esta é uma importante reação 
contra a recusa do governo Alckmin a 
apresentar uma proposta que atenda 
as necessidades da categoria!

Parabéns a todos pela grande adesão do USO DO COLETE e do ADESIVO! Vamos usar até o final da campanha!

Parabéns a todos pela grande adesão!
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Orientações para a greve

Quem estiver no turno da tarde estenderá a jornada 
até 1h da manhã. O turno da noite não deverá entrar 
para trabalhar. O Sindicato disponibilizará ônibus 
para o transporte da categoria para os pátios das 
Linhas 1 e 3. 

Cuidado com boatos! O Metrô e a imprensa 
procurarão difundir falsas informações. O Sindicato 
manterá sua página na internet, facebook e twitter 
atualizadas e com a lista de telefones dos diretores 
e plantão telefônico para informações na sede da 
entidade. 

Se você for ajudar no piquete, procure o diretor do 
Sindicato da sua área. Caso contrário, procure não 
ir ao local de trabalho e não deixe documentos e 
contas para pagar dentro do seu armário. 

Se a chefia perguntar se você irá trabalhar no dia 
da greve, diga que não sabe, nem diga que sim 
nem que não. Se a chefia ligar durante a greve, não 
atenda e/ou mande dizer que não está. 

Procure marcar ponto de encontro com os colegas 
de trabalho, para se manterem organizados e 
comparecerem juntos ao Sindicato. 

Durante a greve haverá assembleia todos os dias. 
Não deixe de participar!

Grande participação dos metroviários nas setoriais. Acima, 
participação massiva da manutenção noturna em Sé
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Reunião para organização 
da greve dia 30/05, às 10h e 18h

O Sindicato convoca os companheiros que queiram ajudar a planejar a organização da 
greve para participar da reunião. 
A empresa está preparando as ações antigreve e é necessário que conversemos sobre 
os detalhes do nosso planejamento para garantirmos a vitória. 


