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Em reunião no dia 30/10, a empresa não atendeu as reivindicações da categoria 

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

O Metrô não cumpre a 
Equiparação Salarial e continua 

enrolando a categoria. O Sindicato 
exige que a empresa responda sobre 
a situação dos 2.266 metroviários 
que enviaram o nome para a lista, 
solicitando Equiparação.

A empresa rompeu o acordo com 
relação à intrajornada e agora diz que 
vai aguardar o julgamento do caso 
em março de 2014. 

A empresa não respeitou os 
prazos estabelecidos na Campanha 
Salarial 2013, rejeitou o Plano de 
Carreira da GMT, não efetuou a 
progressão salarial dos TSMs, não 
fez o enquadramento de Pintores e 

Serralheiros na função de Ofi cial de 
Manutenção Industrial e não resolve 
o problema do piso do Ofi cial de 
Instalação I.

Também não atendeu ao Plano 
de Carreira Unifi cado da GOP.

O Metrô também assumiu que 
está estudando um PDV para eliminar 
postos de trabalho. O Sindicato é 
contra. Queremos mais contratações 
e não demissões! 

Em resumo, a empresa tem 
dinheiro para o Propinoduto, mas diz 
não ter verbas para atender as justas 
reivindicações dos metroviários. 

Para discutirmos nossas formas 
de luta contra a postura da empresa, 

vamos realizar uma reunião do 
Conselho Consultivo no dia 5/11, 
às 17h, no Sindicato. É fundamental 
a participação de todos os cipistas, 
delegados sindicais e diretores do 
Sindicato na reunião. Ela é aberta a 
todos os metroviários. 

Continua valendo a decisão da 
assembleia: na Operação Plataforma, 
Estação e Segurança não devem 
usar o colete refl etivo. Na falta de 
uniforme, os funcionários da GMT e 
GOP não devem assumir suas tarefas. 
Estamos em Estado de Greve. Vamos 
precisar de uma forte mobilização! 
Venha para a assembleia e use o 
ADESIVO da campanha! 

Metroviários protestam antes da reunião com o Metrô, no dia 30/10

Dia 5/11, 18h30, no Sindicato. Participe!
ASSEMBLEIA, terça-feira
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Metrô não cumpre 
o Acordo Coletivo!



02 BILHETE

No dia 30/10, 
o Sindicato 
entregou ao 

Metrô uma carta exigindo 
a saída de todos os 
corruptos da empresa. 
A iniciativa faz parte 
de uma campanha – 
aprovada na assembleia 
de 22/10 – para tirar do 
Metrô e da Secretaria 
dos Transportes todos os 
envolvidos no escândalo 
do Propinoduto. 

Para começar, o 
Metrô e a Secretaria 
devem se livrar dos 
condenados pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado por desvio de 
dinheiro público. Embora 
condenados, Mario 

Fioratti, Décio Tambelli e 
Conrado Grava de Souza 
continuam atuando como 
funcionários da empresa e 
da Secretaria. 

Além deles, vários 
outros nomes já foram 
arrolados nas denúncias 
de propina na realização 
de contratos lesivos ao 
Metrô e aos usuários no 
caso do Propinoduto, 
que envolvem as 
multinacionais Alstom, 
Siemens, Bombardier, 
entre outras. Exigimos 
que todos os executivos 
ficha suja saiam 
imediatamente da 
empresa e da Secretaria 
e devolvam o dinheiro 
que desviaram!

Fora os corruptos do Metrô!

Motivos não 
faltam para você 

comparecer à grande festa 
do Sindicato, no dia 23/11 
(sábado). Nesse dia será 
realizada a posse da nova 
diretoria do Sindicato 
e vamos comemorar os 
32 anos de aniversário 
da entidade e o Dia 
do Metroviário (26 de 
outubro)

A festa vai rolar no 
Golden House (avenida 
Condessa Elisabeth 
Robiano nº 2.100, Penha, 
próxima à Marginal 
Tietê), a partir das 22h. A 
animação ficará por conta 
da Banda BSM (Banda 
dos Seguranças do Metrô) 

e banda Vipper. 
O convite custa 

R$ 35,00 e dá direito 
a churrasco, bebida e 
sobremesa. No dia da 
festa haverá VANS para 
transportar o pessoal até 
o Golden House. As vans 
ficarão no Terminal Norte 
da estação Penha, das 
21h30 às 0h30 e na porta 
do Golden House das 4h 
às 5h. 

Adquira o seu 
ingresso com o diretor da 
sua área ou diretamente 
na Secretaria de Esporte, 
Cultura e Lazer do 
Sindicato. Não perca 
a grande festa do 
Sindicato!

Vamos comemorar os 

Transporte não é 
mercadoria!

Para forçar a saída dos corruptos, 
vamos mostrar nossa indignação no 

evento “Negócios nos Trilhos”, que será 
realizado no dia 5/11. Convocamos todos 

os metroviários a participar do ato. A 
abertura do evento está marcada para 
as 11h, no Expo Center Norte (Pavilhão 

Vermelho). Participe!
O endereço é rua José Bernardo 
Pinto nº 333, Vila Guilherme. 

32 anos do Sindicato


