
REJEITADA
Em uma das maiores assembleias 
dos últimos tempos (com mais de 
1.500 metroviários e quase 1.700 
acompanhando a transmissão no 
site), a categoria dividiu-se entre a 
deflagração imediata da greve e a 
aceitação da última proposta enviada 
pela empresa via fax durante a 
assembleia (vide íntegra da proposta 
no site do Sindicato e no MetroClik).
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O que impediu 
a aceitação da 
proposta do Metrô 

é que não foi apresentada 
uma solução para a injusta 
defasagem salarial entre 
trabalhadores que exercem a 
mesma função, além de não 
haver recomposição do poder 
de compra pelo salário dos 
trabalhadores, com o reajuste 
de apenas 8%. 

Diante da divisão 
estabelecida, e com o objetivo 
de assegurar uma unidade há 
muito tempo não vista, decidiu-
se levar a discussão para além 

da assembleia, atingindo um 
conjunto maior da categoria; 
mantendo o estado de greve e 
as mobilizações, com uso de 
colete, adesivos e suspensão da 
colaboração.

A assembleia também 
deliberou pela realização de 
nova assembleia na quinta-
feira, 02/06, 18h30, no 
Sindicato.

A categoria está 
de parabéns pela ótima 
campanha desenvolvida até 
agora! É necessário manter-
se unifi cada pela melhora da 
proposta do Metrô!

Proposta do Metrô

Nova assembleia, quinta-feira, 
02/06, às 18h30, no Sindicato 

REJEITADA
Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

Vamos manter a mobilização!



02 BILHETE

Propostas do Metrô
 Reajuste salarial: 8%, a partir de 

1º de maio de 2011
 VR: Reajuste de 6,39%, 

passando de R$ 18,40 para  R$ 
19,58, a partir de 1º de maio de 
2011

 VA: Reajuste de 50%, passando 
para R$ 150,00, a partir de 
1º de maio de 2011. Em 180 
dias, haverá padronização do 
benefício, com a substituição da 
Cesta de Alimentos pelo cartão 
Vale Alimentação.

 Jornada de trabalho e intervalo 
intra jornada: o Metrô se 
compromete a elaborar proposta em conjunto 
com o Sindicato em 120 dias, partindo data 
de assinatura do Acordo Coletivo 2011/2012, 
para apresentação e aprovação junto à 
Superintendência Regional do Trabalho.

 Auxílio creche: Fim do limite de idade para os 
filhos com deficiência, desde que comprovada a 
necessidade.

 Licença Maternidade de 180 dias, conforme 
Lei 11.770 de 9/9/2008, que instituiu o Programa 
Empresa Cidadã.

 Auxílio transporte para empregados 
residentes fora da cidade de São Paulo: 
Eleva a base de cálculo do valor do auxílio de 
6 para até 12 viagens, desde que comprovada 
a necessidade. Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos (STM) estuda implantação de 
bilhete de serviço único para os funcionários do 
Metrô e CPTM.

 Perfil Profissiográfico Profissional (PPP): 
O Metrô se compromete, juntamente com o 
Sindicato, a buscar a implantação de acordo 
para preenchimento do formulário com os 
critérios legais no INSS.

 PR: Parcela fixa de R$ 3.062,21, mais 40% do 
salário nominal. O Metrô garante o pagamento 
mínimo de R$ 3.900,00.

 Plano de Carreira: Serão analisados os 

casos de empregados que tiveram progressão 
salarial defasada em relação aos do mesmo 
cargo, decorrente do enquadramento na 
nova tabela salarial 2011, e os desvios 
serão corrigidos até 30/06. Será enviado para 
aprovação do CODEC, em até 60 dias, estudo 
sobre a criação de novo cargo para substituição 
dos atuais cargos de ajudante de manutenção 
civil, sendo este o início da carreira de oficial 
de manutenção e instalações; ajudante de 
almoxarifado, sendo este o início da carreira de 
oficial de logística e almoxarifado.

 Quadro de ajudantes de manutenção: 
Promover a formação do quadro de ajudantes 
de manutenção remanescentes do MTO, MTR, 
MTS e MTV, em convênio com o SENAI, nas 
modalidades de OficialMecânico ou Oficial 
Eletricista, adotando medidas que permitam a 
capacitação paralela ao exercício das funções 
atuais e minimizem os deslocamentos dos 
empregados.

 Admitidos a partir de 2009: Os empregados 
admitidos a partir de 2009, de um mesmo 
concurso, perceberão um mesmo salário, 
salvo situações decorrentes da avaliação de 
desempenho e sanções disciplinares. Com 
relação aos admitidos em anos anteriores, 
propõe analisar os casos a partir de uma 
comissão formada com o Sindicato, 
com prazo de 90 dias para conclusão.

Reuniões com a Cia antes e depois do julgamento não resultaram em acordo

Foto: arquivo/Sindicato

O Sindicato apóia a luta dos trabalhadores do saneamento 
(SABESP) e dos ferroviários da CPTM das linhas 8 – Diamante; 
9 – Esmeralda; 11 – Coral; e 12 – Safira, que entraram em greve 
por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira, 01/06, 
exigindo o atendimento das suas reivindicações.


