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Participe das atividades 
do Dia Nacional de Luta!

Acesse: www.metroviarios.org.br                 Twitter: http://twitter.com/Metroviarios_SP

Também no dia 30 de agosto, os 
metroviários vão usar adesivo 

e participar de um Ato Público, 
às 13h, na Praça da República. 
Essas atividades foram votadas 
na assembleia do dia 27 de agosto 
(terça-feira), que também decidiu 
cancelar a assembleia que estava 
marcada para o dia 29 (quinta-feira). 

As enormes manifestações de 
junho sacudiram o Brasil. Além da 
luta vitoriosa contra o aumento das 
tarifas do transporte, levaram às 
ruas reivindicações básicas do povo, 
como mais investimentos em saúde 
e educação. 

No dia 11 de julho ocorreram 
greves e manifestações de 
trabalhadores e da juventude em 
todo o País. Essas mobilizações 
trouxeram a discussão política para 
as casas, os locais de trabalho, os 

colégios e as universidades. 
Mas, apesar de fi carem 

acuados num primeiro momento, 
os governos federal, estaduais e 
municipais continuam atacando 
os trabalhadores. Os salários 
continuam baixos e a saúde e a 
educação públicas continuam 
abandonadas. A corrupção continua, 
como demonstra o escândalo dos 
governos do PSDB no metrô e trens.

Contra a terceirização! 
É preciso ir às ruas contra a 

terceirização, que o governo Dilma 
quer aprovar no Congresso Nacional 
com a PL 4.330. Se esse PL virar lei, 
a terceirização não terá mais limites. 
Qualquer setor da empresa poderá 
ser terceirizado, precarizando 
salários e condições de trabalho. 
Nossos empregos estão em jogo!

Ato Público, às 13h, na Praça da República

30 de agosto

Nossas 
reivindicações:
 Fim do Fator Previdenciário
 Redução da jornada, sem 

redução salarial
 Fim do Projeto de Lei 4330, 

que amplia a terceirização
 Reajuste digno para os 

aposentados
 Abertura da caixa-preta dos 

transportes em São Paulo, 
prisão dos corruptos e 
corruptores 

 Fim das privatizações e 
terceirizações 

 Redução da tarifa, rumo à 
tarifa zero, 

No dia 30 de agosto, participe do

Vamos protestar para manter nossos direitos e por mudanças no Brasil. 
Chega de sufoco e corrupção!



02 BILHETE

Às 16h será realizada 
a partida Ilha Quadrada x 
Calabouço B, que definirá o 
terceiro colocado da competição. 

A finalíssima será realizada 
às 17h. Nostravamos e Calabouço 
A farão o grande duelo para 

decidir quem ficará com a Taça 
Che Guevara 2013. 

Os jogos serão realizados 
na quadra do Sindicato. Depois 
das partidas, será realizada uma 
confraternização. Venha e traga 
sua família!

A grande final será realizada no dia 31 de agosto (sábado)  
Taça Che Guevara de Futsal chega à final!

Reenquadramento 
está garantido

Parabéns aos companheiros do CCV!

Na tarde do dia 27/8 
(terça-feira), a empresa 

confirmou que 100% dos 
trabalhadores do CCV 
foram contemplados com 
enquadramentos. Eles 
receberão reajustes salariais 
que variam entre 7% e 28% 
(o percentual médio é de 
15,63%).

Os enquadramentos 
até 10% serão feitos em 
uma única parcela, no 
dia 30 de agosto. Já os 
enquadramentos acima de 
10% ocorrerão em duas 
parcelas. A primeira, de 
10%, em 30 de agosto e 
o saldo total no dia 30 de 
setembro. 

A assembleia realizada no dia 27 de agosto 
decidiu que os trabalhadores continuarão sua 

luta em relação ao piso. 
Queremos que a faixa 
inicial do Oficial de 
Manutenção Instalações 
I seja de R$ 1.771,79 e 
não R$ 1.606,69, como a 
empresa estabeleceu.

 Serralheiros, Sanificação, 
Marceneiros e Pintores

Os companheiros 
Serralheiros, da 
Sanificação, Marceneiros 
e Pintores avançaram 
em suas reivindicações 
equiparando com os 
Oficiais de Manutenção e 
Instalação. 

Serralheiros e Pintores 
têm outra reivindicação de equiparação salarial 
com Oficial de Manutenção Industrial que está 
dependendo da avaliação do Metrô e do Codec. 

A força dos trabalhadores, em conjunto com o Sindicato, fez com que 
conseguíssemos diminuir a diferença salarial com os Oficiais Industriais


