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O Sindicato e o GRH reuniram-se no último dia 15 de Junho para tratarem das pendências da 
negociação do acordo recentemente aceito pela categoria, discutindo os seguintes itens:
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Reuniões da 

EQUIPARAÇÃO

 SALARIAL

GOP (AE, OE, AS, OT, CST, SLO, etc.): 27 e 28/06, às 10h e 15h, no Sindicato. CCO: 28/06, às 16h, na área. 
Metrô I: 29/06, às 16h, na área. Libero Badaró 1 - Grande SP:  30/06, às 16h, na área. Libero Badaró 2 - Conde 
Prates: 05/07, às 16h, na área. Técnicos - GMT/GLG: 05/07, às 18h, no Sindicato. Cidade II: 06/07, às 16h, 
na área. Ajudante, Oficial, Almoxarife, Usinadores - GMT/GLG: 06/07, às 18h, no Sindicato. Analistas, Assist.
Administrativo, Engenheiros, Supervisores: 07/07, às 18h, no Sindicato. Participe!

Ajudantes:

• CCV – para os empregados 
que não estão no topo, a mo-
vimentação ocorrerá em junho 
de 2011. O aumento será entre 
5 e 8%. Para os 9 empregados 
que encontram-se no topo, a 
movimentação se dará após a 
aprovação do CODEC, desde 
que solicitada pela GMT.

• GLG – GRH agendará reunião 
após 27/6/11.

• Curso SENAI: Metrô apresen-
tou a relação dos empregados 
que farão curso, relatório de 
análise dos empregados que já 
possuem módulos equivalentes, 
nº de turmas, grade dos cursos 
e carga horária.

Licença Maternidade – o 
Metrô está levantando infor-
mações sobre as empregadas 
que se encontravam em licença 
maternidade em maio, bem 
como, conclusão da análise da 
legislação pertinente.

5 dias da rescisão e 40% do 
FGTS – Está sendo agendada 
reunião com a participação das 
áreas jurídicas do METRÔ e do 
Sindicato.

Pagamento de periculosi-
dade sobre o conjunto dos 
vencimentos – GRH irá se 
posicionar após avaliar legislação 

e jurisprudência sobre o assunto.

Retorno a mesma escala 
após férias – Sindicato enviará 
por escrito a reivindicação.

CST novos – Sobre os 12 
empregados não enquadrados 
no piso inicial do CST. GRH irá 
verificar se há elementos que 
indiquem a possibilidade de 
movimentação.

Comissões: PPP, Políticas 
Afirmativas, Saúde, Equipara-
ções – serão agendadas após o 
dia 27/6/11.

Intervalo refeição – reunião 
será agendada após o dia 27/6/11.

Demitidos: a luta pela anistia 
e readmissão está no âmbito do 
governo de Estado.

Bilhete integrado ferrovia/
Linha 4: Definição está no âm-
bito da Secretaria de Transportes 
Metropolitanos.

• Extraordinárias CIPA: 
Previstas pela NR as reuniões 
extraordinárias têm sido sistema-
ticamente negadas. O Sindicato 
acionará a SRTE diante do não 
atendimento pela empresa.

• ROT 60 minutos – O Sindi-
cato solicita que restabeleça sua 
emissão no prazo de 24 horas. 
A empresa se comprometeu a 
avaliar a possível revisão dos 60 
minutos.

CIPA: Candidaturas impugnadas 
podem atrasar as eleições 

O Sindicato  e a Comissão Eleitoral, diante 
da impugnação das candidaturas do Peretti 
(AS locado em BAS e candidato pela L 
1, área abrangida pela sua atuação) e 

André  (manutenção, que cumpriu mandatos no PAT, 
atualmente na base manutenção noturna L 1), solicitou 
mediação da SRTE para resolver o impasse. Caso a 
empresa não reveja sua ingerência no processo eleitoral 
da CIPA, há possibilidade de todo o processo eleitoral das 
10 CIPAs atrasarem.



02 BILHETE

TST julga greve da PR como não abusiva
O Tribunal 

Superior do 
Trabalho (TST) 

derrubou o Recurso 
Ordinário do Metrô 
requerendo a abusividade 
da paralisação da PR 
do ano de 2007 e a 

acusação de litigância 
de má fé, extinguindo 
a multa suscitada diária 
de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais à época), pelo 
descumprimento do 
esquema de emergência.

Independente desta 

decisão, o Sindicato 
repudia a tentativa de 
atacar o legítimo direito 
de greve e continuará 
lutando por todos 
os meios, inclusive 
jurídicos, na defesa da 
categoria.

 O ciclone que passou por 
São Paulo no dia 07/06, somado a 
irresponsabilidade da empreteira 
“Esmero”, quase provocou uma 
tragédia no PIT. O Metrô, na gestão 
do afetado ex-secretário Portella, 
decidiu trocar todo ($$$) telhado do 
PIT, apesar de que, uma manutenção 
corretiva seria sufi ciente.

A “quarteirizada” Esmero, 
executando a obra de forma 
precária visando economia, instalou 
telhas novas em cima do teto 

do Bloco A, junto com as telhas 
velhas que estavam sendo retiradas. 
Como não foram devidamente 
amarradas, com o vendaval, algumas 
decolaram sobre as imediações do 
bloco, exigindo dos cipistas locais, a 
evacuação dos trabalhadores.

O Sindicato repudia a 
irresponsabilidade da empreteira 
“Esmero” e do Metrô, que puseram 
em risco a vida dos trabalhadores, 
para garantir o lucro fácil aos “capas” 
dessas “gatas”.

Quarteirizada deixa telhas soltas no PIT

1º Campeonato de Video Game do Sindicato
23 de Julho das 10h às 16h. Demonstre sua habilidade. 
Plataforma PS3. Jogo PES 2011. Inscrições até 15 de 

Julho com Peretti, fone: 9569-6437 e/ou Pivoto, 
fone: 7455-7725. Participe!

O TRT julgou como não abusiva 
a vitoriosa greve dos ferroviários. 
Propôs reajuste de 3,29% e 3,5% 
de aumento real. 15,16% no 
VR, que passa para R$ 18,00 a 
unidade. Proposta aceita pelos 
ferroviários. 

Multou em R$ 50 mil a CPTM e R$ 50 mil, divididos 
pelos três sindicatos (Zona Sorocabana, Central do 
Brasil e Ferroviários de São Paulo), por não garantirem o 

esquema de emergência mas, concedeu estabilidade de 90 
dias para os trabalhadores.

Os trabalhadores da CPTM decidiram em assembleia, 
manter a mobilização e o estado de greve. Caso dia 30 não 
for depositado o valor reajustado, conforme a proposta de 
conciliação do TRT, retomarão a paralisação.

A total responsabilidade de eventual paralisação será 
do governador Alckmin!

Parabéns pela luta aos colegas ferroviários da 
CPTM. Só a luta muda a vida! 
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Ferroviários aceitam proposta do TRT: 
mobilização continua!

Dia 16 de Julho de 2011 das 13h às 22h. 
Forró, brincadeiras, comidas típicas, quentão, vinho quente. 

Programe-se! Participe! Traga familiares e amigos!

Truco em trio no Sindicato
Aconteceu no dia 11 de Junho. Conheça o resultado: 1º 

lugar (foto): Leonardo Alves, Claudionor Apostolo e Antonio 
Alves. 2º lugar: Gilberto Almeida, João Mansano e Soares. 
3ª lugar: Gilberto Alves, Amarildo Seixas e Marcelo Soares. 

Parabéns aos “atletas” do blefe e do grito!
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Parte do telhado no PIT foi arrancado 
durante o vendaval do último dia 07/06


