
metrô vai parar!
No dia 30/05 o Sindicato participou de uma reunião com 
o presidente do Metrô, Sérgio Avelleda. Porém, ao invés 
de apresentar nova proposta, ele só enrolou! A categoria 
precisa se manter unida e mobilizada! Se não houver nova 
contraproposta, amanhã, 31/05, a assembleia vai preparar a 
greve de quarta-feira, 1º de junho! 

31/05/2011          Nº 422
Pres.: Altino de Melo Prazeres Júnior. Dir. Resp.: Ciro Moraes dos Santos. Revisão: Marcela F. Oliveira. Editoração: Maria Fígaro. Impressão: Gráfi ca LWC.
R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé – CEP 03309-000 – São Paulo – SP. F: 2095-3600. Fax: 2098-3233. End. Eletrônico: sindicato@metroviarios-sp.org.br

Depois de cinco rodadas 
de negociação, o 
presidente do Metrô 

quis saber, de novo, quais são 
as principais reivindicações da 
categoria. Segundo Avelleda, 
o objetivo é apresentá-las ao 
governador e tentar uma nova 
contraproposta para suspender 
a greve já decidida pela 
assembleia de 26/05. Ou seja: 
só enrolação!

Diante da falta de 
propostas razoáveis da 
empresa e do governo, 
todos devem comparecer 
à assembleia de 31/05, 
18h30, no Sindicato, para a 
organização da paralisação, 
caso não haja melhora 
substancial na proposta do 
Metrô, que foi de apenas 
6,39%, conforme INPC da 
FIPE. Participe!

Se o governo não escutar,

Com salários corroídos pela perda de 
poder de compra, é preciso que sejam 
atendidas as principais reivindicações: 

 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.Participe!

Todos à assembleia de HOJE! 
Dia 31/05, às 18h30, no Sindicato. 

Vamos organizar a preparação da greve!

o metrô vai parar!
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02 BILHETE

TRT adia decisão
O Metrô acionou o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 

com o objetivo de obrigar a categoria a colocar 100% dos 
trens em circulação, acabando com o direito de greve.

Nesta segunda-feira, 30/05, foi realizada audiência no 
TRT, mas a juíza adiou sua decisão para terça-feira, alegando 
não ter condições para tomar uma posição. Além disso, 
pediu que o Metrô se esforce para apresentar uma nova 
contraproposta que evite a greve.

 Os trabalhadores das 
escalas da tarde do dia 
31 deverão esticar a 
jornada para fechar a 
operação comercial.

 Os trabalhadores da 
escala “A” que entrariam 
no turno noite não 
deverão entrar. 

 Disponibilizaremos 
transporte para 
percorrer as Linhas 1 
e 3 para aproximar os 
trabalhadores de suas 
residências.

 Estaremos em 
assembleia permanente 

e toda tarde avaliaremos 
a progressão das 
negociações para 
decisão democrática do 
próximo passo.

 Não dê ouvido a 
pressões e boatos. Se 
houver dúvida, pergunte 
aos seus representantes 
sindicais (telefones 
disponíveis no site do 
Sindicato).

 Só a mobilização 
organizada e unificada 
possibilitará o alcance do 
resultado almejado.

Até a vitória! 

A greve é um direito constitucional. 
Ninguém é obrigado a trabalhar em esquema 
de emergência montado só pela empresa. 
Com isso, ela quer tirar o nosso direito de 
greve, para atacar mais facilmente os direitos 
da categoria.

O sistema metroviário já está saturado, 
operando no seu limite de segurança! 

Atender a atual demanda de usuários sem 
profissionais treinados e sem qualificação 
específica põe em risco não só a integridade 
dos usuários, mas das metroviários e 
metroviárias que se dispuserem a esse papel.

Não corra riscos! Não colabore com 
a irresponsabilidade da direção do 
Metrô e do governo.

Atenção metroviários!
Não aceite intimidações da empresa 
para entrar no esquema de emergência!

Metrô quer o fim do direito de greve! 

Orientações para a GREVE!

Acesse o site do Sindicato! Entrevista com o Altino sobre Sufoco no Metrô! 
Também acompanhe a ASSEMBLEIA, transmissão ao VIVO!
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