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Diante de mais de 150 trabalhadores da Base, Metrô se mantém 
intransigente com os argumentos da categoria!
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Equiparação, Plano de Carreira, 
Jornada e Reintegração dos Demitidos

4ª Rodada de Negociação

Mais  de  50  companheiros 
fi zeram  o  uso  da  palavra 
nes ta  negoc iação 

apresentando  todos  os  argumentos 
sobre os temas da pauta do dia.

Plano de Carreira
Passou da hora da empresa quitar 
essa dívida com a Categoria. Essa é 
a principal ferramenta para que não 
haja perda do conhecimento técnico 
metroviário, pela valorização da 
Categoria e combater o desmonte 
da empresa em defesa do Metrô 
Público Estatal e de Qualidade. 
Outro destaque foi para que os ASs 
façam parte do concurso interno da 
GOP. A pressão dos metroviários 
presentes garantiu uma reunião 
paralela à negociação  no dia 15 
(4a feira) com a GMT/GOP/ADM 
na tentativa de que até a última 
reunião de negociação a empresa 
tenha resposta.

Equiparação Salarial
Nesta negociação foi cobrado o 
fi m da injustiça com um grande 
número de metroviários, já que 
todos fazem o mesmo trabalho 
merecendo o mesmo salário e que 
há disposição de luta para resolver 
essa pendência nesta campanha.

Reintegração dos demitidos
Vários companheiros demitidos 
na greve de 2007 estiveram 
presentes. Foi exigido da empresa 
que reveja este ato vergonhoso 
que se compara às ações da época 
da ditadura militar 
e que a empresa 
deve acatar o novo 
entendimento do 
STF sobre demissão 
imotivada, bem 
como a resolução da 
OIT que condenou 
o Brasil por práticas 
antissindicais.

Jornada de Trabalho e intervalo 
intra-jornada
F o i  e x i g i d o  o  f i m  d o 
descumprimento do Acordo 
Coletivo e de jornadas superiores 
a 8 horas na operação e, que com 
a ação movida pelo MP contra 
a empresa, nesta campanha este 
problema precisa ser resolvido.

Participe da próxima 
negociação, dia 16, 5a feira, 
às 9h30 no Hotel Marabá, 
av. Ipiranga, 757

Assembleia dia 16, quinta-feira,
18h30, no Sindicato. Participe! Vamos discutir os rumos da nossa Campanha Salarial 



02 BILHETE

Estamos lutando por:
Campanha Salarial 2013

l 15 de maio (quarta-feira)

- Café com usuário, em PSE, a partir das 17h

l 16 de maio (quinta-feira)

- 5ª Rodada de Negociação, às 9h30, no Hotel 

Marabá 

- Assembleia, 18h30, no Sindicato

l 21 de maio (terça-feira)

- Ato Unificado, a partir das 16h, em frente 

ao Codec (avenida Rangel Pestana, 300 – 

próximo à estação Sé do Metrô

- Setorial unificada na manutenção linhas, 8h, 

na Sé 

l 22 de maio (quarta-feira) 

- Setorial unificada na manutenção linhas, 0h, 

na Sé 

- 6ª Rodada de Negociação, às 9h30, no Hotel 

Excelsior (avenida Ipiranga, 770 – Centro)

- Assembleia as 18h30

Campanha 

Salarial 20
13

Participe das 
atividades 

convocadas pelo 
Sindicato 

a Periculosidade (30%) para OTM1 e Técnicos 
de Segurança Patrimonial (atualmente 
denominados Assistentes Administrativos 6 - 
ADM6)

a Progressão salarial (redução do tempo para 
mudança de faixa salarial)

a Jornada de 36 horas semanais para todos na 
operação

a Não à Terceirização (pela ampliação do 
quadro de funcionários e pela recarga de 
bilhetes por metroviários)

a Suspensão das demissões da greve de 
2007 (respeito à decisão do STF da lei que 
estabelece obrigatoriedade de motivação 
para dispensa unilateral de empregado por 
empresa pública ou economia mista ou seja: 
fim da demissão imotivada)

a Pela recuperação do Metrus (contra 
qualquer aumento de desconto à categoria, 
por maior aporte de recursos do Metrô, 
melhorando o plano de saúde e previdência 
dos trabalhadores).

a Aumento real: 14,16% 
(produtividade média dos últimos três 
anos); 

a Reposição: 7,30%  
(inflação projeção anual IGP-M até 
abril); 

a Reajuste no VR: 24,3% 
(índice IPCA) 

a Aumento VA: R$ 382,71 
(índice preços do Procon)

a Equiparação salarial 
(trabalho igual, salário igual)

a PR Igualitária  
(Participação nos Resultados e sem 
imposição de metas) 

a Plano de Carreira
 Manutenção, Administração e Segurança 

(Unificação da carreira OPS/OPE/OPC)


