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Rejeitamos a metodologia 
de negociações imposta 
pela empresa, limitando 

a participação da comissão e 
da diretoria do Sindicato nas 
negociações. Desmontando o 
pretexto do Metrô de limitação 
de espaço, desafi amos a empresa a 
realizar as negociações na sede do 
Sindicato. 

Propomos uma rodada de 
negociação a mais no calendário, 
para buscarmos um bom acordo 
para categoria. Rejeitamos o 
Sindicato dos Engenheiros na 
mesma mesa de negociações pelo 

fato dessa entidade não participar 
das mobilizações da categoria e ser 
contra a divisão igualitária da PR.

Os metroviários, conscientes 
do seu imprescindível papel no 
transporte dos aproximadamente 
cinco milhões de pessoas 
diariamente no sistema, exigem 
o reconhecimento por parte da 
direção do Metrô e governo estadual, 
atendendo suas reivindicações.

Para a situação melhorar, não há 
outra alternativa senão lutar! Participe 
das mobilizações. Veja o calendário das 
reuniões de negociação na pág. 2.

A categoria deve se preparar para uma grande luta nesta 
Campanha Salarial. O mesmo grupo que está há décadas no 
governo impondo o caos a São Paulo, não só nos transportes 

como na educação, saúde e segurança pública, tem de ser 
impedido de precarizar cada vez mais a atividade metroviária
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SufocoSufocoSufocoSufocoSufocoSufoco
só aumenta!

A categoria deve se preparar para uma grande luta nesta 

Alckmin, ninguém aguenta!

só aumenta!
O

Reunião do Conselho Consultivo (Delegados 
Sindicais, Cipistas, Representantes Eleitos do Metrus e 
ativistas) - Dia 2 de maio, às 10h30 e 18h, no Sindicato

Compareça! A participação de todos é determinante para uma Campanha Salarial vitoriosa.

Dia 7/5,terça-feira, 18h30, no SindicatoAssembleia

Principais reivindicações
 Aumento real (produtividade) 

de 14,16% (média dos 
últimos três anos); reposição 
de 8,06% (projeção anual 
IGP-M até abril); reajuste de 
24,3% no VR (índice IPCA) e 
aumento do VA para R$ 382,71 
(índice preços do Procon)

 PR (Participação nos 
Resultados) igualitária e sem 
imposição de metas

 Equiparação salarial 
(trabalho igual, salário igual)

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

 Plano de Carreira para os 
funcionários da manutenção e 
segurança

 Unifi cação do Plano de 
Carreira da GOP (OPS/OPE/
OPC)

 Jornada de 36 horas 
semanais para todos

na operação

 Periculosidade/risco de vida 
integral (30%) para OTM1 e 
GSI e pagamento correto a 
todos sobre os vencimentos 

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

 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: fi m da demissão 
imotivada)

 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).



Vamos iniciar 
mais uma 
Campanha 
Salarial 
e mesmo 
conscientes de 
que tivemos 

avanços signifi cativos nos nossos 
direitos, nunca é demais lembrar 
que foram obtidos com muita 
luta. O Metrô simplesmente 
ignora alguns deles e se mostra 
infl exível e intransigente.

O Metrô reiteradas 
vezes tem batido recordes no 
transporte de passageiros e 
o que nos resta? Sufoco! O 
sistema metroferroviário está 
lotado, próximo do colapso, 
os nossos companheiros 
na linha de bloqueio, na 
plataforma ou na manutenção 
de equipamentos fi xos sofrem 
com reclamações, agressões 
verbais etc. Em contrapartida 
não há reconhecimento e nem 
valorização da nossa categoria.

A Campanha deste ano 

não será diferente das anteriores, 
com ataques aos nossos direitos, 
manipulação de informações e 
“propostas indecentes”. Como 
sempre, a empresa vai oferecer 
o menor indexador da infl ação, 
como se isso contemplasse as 
nossas necessidades; a infl ação 
real está muito acima da ofi cial, 
portanto é necessário aumento 
real.

O Metrô não propõe solução 
para as pendências, que são 
várias e estão presentes em todas 
as áreas, tais como adicional 
de periculosidade,  jornada de 
trabalho, equiparação salarial, 
plano de carreira e PR igualitária. 
A Cia. divulgou a tabela salarial 
de algumas carreiras, só que 
esqueceu de mencionar o tempo 
que se leva para alcançar aqueles 
valores: em algumas delas chega 
a 15 anos.

Companheiros, a batalha 
vai ser grande e pode ser que não 
consigamos eliminar todas as 
pendências, mas precisamos ser 

fi rmes para sairmos fortalecidos 
dessa Campanha. Esteja 
presente nas assembléias, dê a 
sua contribuição, sua opinião 
é muito importante para as 
deliberações, o Sindicato é 
representativo, pois a decisão é 
sua, é minha, é de todos nós. 

É importante comparecer 
até mesmo para evitar desgaste, 
como o que ocorreu com a ajuda 
dada aos companheiros da Façon.
Para encerrar, quero agradecer 
a diretoria do Sindicato pelo 
resgate da função de Delegado 
Sindical, que ajuda a aumentar a 
representatividade da categoria. 
Vamos à luta, com empenho e 
fi rmeza para conquistarmos o 
reconhecimento e a valorização 
que a nossa categoria merece.

Fábio Silva é Técnico de 
Restabelecimento e 
Delegado Sindical 

(Esse espaço foi cedido ao 
companheiro Fábio pelo diretor do 

Sindicato André Soares)

Agora é a hora da 
Campanha Salarial 
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Campanha Salarial 2013, uma busca pelo 
reconhecimento e valorização da categoria

Futsal entra na fase do “mata-mata” 

Maio. Momento em que os 
trabalhadores de todos os 

setores da categoria devem atuar 
unifi cados, se quiserem êxito na 
Campanha Salarial.

O resgate dos Delegados 
Sindicais, importantíssimos 
para a interatividade junto 
ao Sindicato, fortalecendo a 
democracia, transparência e 
mobilização, além da formação 
da comissão de negociação, 
como os cipistas e ativistas, são 
fundamentais para enfrentar a 
direção do Metrô e o governo do 
Estado que, como de costume, 
tentarão barganhar ao máximo 
para evitar a revalorização do 
nosso trabalho. 

Recentemente, o presidente 
da Cia, Peter Walker, declarou 
que o Metrô nunca viveu 
um momento como esse, de 
expansão e investimentos. 
Devemos aproveitar para reverter 
a precarização da atividade 
metroviária. Os investimentos 
não podem ser só para as PPPs e 
o faturamento dos empreiteiros 
apaniguados do governo e 
empresas terceirizadas. 

Após as históricas 
conquistas da categoria, a partir 
da década de 90, a empresa 
logrou, talvez por vacilo na nossa 
organização e até acomodação, 
rebaixar as remunerações iniciais 
e ampliar o tempo para se chegar 
ao topo nas funções, aumentar 
a jornada, apertar o quadro de 
funcionários e a exploração 
diante da crescente demanda, 
avançar na terceirização, piorar 
o plano de saúde etc. Nas duas 
últimas campanhas a categoria 
esboçou uma reação, obtendo um 
pequeno aumento real e maior 
proximidade salarial nas mesmas 
funções depois de muitos anos. 
Mas ainda há muito a fazer.

Para reverter estes ataques, 
os metroviários devem não só 
se mobilizar, mas também não 
se deixar enganar por conta de 
campanhas promovidas pelo 
governo e direção do Metrô, 
por meio dos seus instrumentos 
de contra-informação como 
inserções na imprensa ou 
materiais internos como o “Linha 
de Frente”, “MetroClick” etc. 
ou mesmo outros materiais que 
parecem bem intencionados, 
mas com propósitos específi cos 
inconfessáveis. 

Participe das assembleias 
e informe-se com os materiais 
ofi ciais da categoria que são o 
Plataforma, o Bilhete e as Cartas 
Abertas. Acompanhem o nosso 
site, facebook, twiter. Cadastre 
seu celular junto à secretaria-
geral para receber informações 
via SMSs do nosso Sindicato.

O momento é de 
mobilização unifi cada para 
melhorar nossas condições de 
trabalho. Somar. Qualquer 
outro tema no momento, é jogar 
água no moinho da exploração 
patronal .

Veja o calendário de negociações 
proposto pelo Metrô

Foto: Alexandre Roldan/Sindicato

Começa, no dia 4 maio, a segunda fase do XXII 
Campeonato de Futsal do Sindicato. Encerrada a 
primeira fase, oito equipes estão classifi cadas para o 
“mata-mata”. São elas: Nostravamos, Ilha Quadrada, 
Calabouço A,  Lokomotiva, Carniceiros, Última Forma, 
MTV e Calabouço B,  os primeiros e segundos colocados 
das quatro chaves. Tabela dos próximos jogos (em 4/5): 

Fiat Idea
Vende-se. Ano 2006, HLX, 1.8, fl ex, preto, motor 
de tração 5*2. R$ 22.500,00 ou a combinar. 
Tratar com Alexandre César, TSM, esc. B, ramais: 
415/394 ou fone: 3444-1415.

SpaceFox
Vendo. Ano 2011, prata, modelo sportline, Imo-
tion, 17,7km. R$ 43.500,00. Tratar com Feitosa, 
fones: 96523-9367 (Oi)/98433-3929 (Tim).

Chácara em Santa Isabel
Alugo. Venha se divertir, relaxar e descansar 
em meio a natureza. 3 quartos, 3 WC, piscina, 
bilhar, pingue-pongue, churrasqueira, forno e 
fogão a lenha, cozinha com freezer, geladeira. 
Realize sua festa aqui. Fotos no Facebook. 
Chácara Recanto das Andorinhas. Tratar com 
Severino, fones: 2584-2100/98080-7133.

Vectra 2008
Vende-se. Branco, bancos de couro, pneus 
novos, 64.000 originais.Carro super conser-
vado. Tratar com Carlos Nobre, fones: 2258-
6940/99686-4827.

Passo para DVD
Você tem história. Eternize seus momentos 
registrados em fotos ou VHS, passe para DVD 
e fi que tranquilo! Tratar com Herculano, fone: 
99617-0240.

Blusas/Camisetas 
Vendo lisas e personalizadas.  BLUSAS DE MO-
LETOM com capuz e/ou zíper com qualidade 
e preço excelente. Além de CAMISETAS 100% 
ALGODÃO de manga curta ou longa. CAMISE-
TAS POLO de várias cores. Estampo a imagem 
que desejar com a nova impressora digital.É só 
me mandar por e-mail.O pedido mínimo para 
estampa é de 20 peças.Observação não precisa 
ser necessariamente a mesma estampa. E-mail: 
markstore@email.com. Tratar com Rodrigo 
Marques, fones: 36315/98640-1903.

Infortec 
Sistemas Tecnológicos Ltda.  Monitoramento 
via web, fechaduras eletromagnética, câmeras 
e monitoramento, alarmes perimetrais, redes, 
controle de acesso, infraestrutura. Tratar 
com Marcelo, fones: 7006-6677/6999-9055/
ID:38*47455. Acesse: www.infortecst.net

Jr Pinturas
Realizamos serviços de pinturas em geral. 
Aplicamos texturas, grafi atos e marmorato. 
Tratar com Roberto, 96234-1726 (Oi) ou pelo 
e-mail:  jr.maispinturas@yahoo.com.br

Mel puro/Silvestre
 Vendo mel puro proveniente de Mata Atlân-
tica, da região do Vale do Ribeira,próximo aos 
parques no estado de São Paulo. Tratar com 
Eloy ou Rose, fones: 98163-7650 (Vivo)/98769-
0298 (Tim)/5621-4021. Obs.: moro próximo ao 
PAT/JAB. Faço entregas nas estações/e PAT/JAB 
até as 23h.  Ligue Agora!

Mel puro
 Vendo mel puro, mel composto, própolis, 
pólen, geleia real e produtos apícola em geral. 
Assistência técnica em Apicultura. Tratar com 
José Costa, VGO, esc. A, ramal:15800 ou fones: 
2964-9563/97370-5644/98734-0885.

DomiMóveis
Marcenaria em geral, residencial e comercial.  
Rua Antônio Luís de Godoi nº 13, Itaquera.
Tratar com Domingos Sávio, fones: 2555-
7480/98474-0483 ou pelo e-mail: domimoveis.
vasconcelos@gmail.com

Carreto e Frete
Faço carretos e fretes. Tratar com Roberto, 
fones: 97027-4986 (Tim) 96195-7421 (Vivo).

Embarque Classifi cados
Novo site para anúncios dos metroviários. 
Seu anúncio mais tempo no ar. Acesse: www.
embarqueclassifi cados.com.br. Anuncie Grátis. 
Informações: Anderson Fava, fones: 99346-
4584/15515.

Eletricista: 
Residencial, predial e comercial.  Manutenção, 
conserto e instalação. Tratar com Reinaldo 
Gomes, telefones 2043-5531 e 99979-7661 
(Vivo) ou Varanda, nos telefones 2641-5950 
e 98196-9437 (Vivo).

Apartamento Praia Grande
Alugo em frente ao mar, na Vila Tupy. Con-
tatos com Waltinho, fones: 6803-3954/2304-
3617/99393-6193.

Dedetização
Prestamos serviços de dedetização, desratização 
e descupinização em geral. Atendemos toda 
grande São Paulo, interior e litoral.  Preços 
especiais para metroviários. Tratar com Lúcio, 
fones; (11) 99828-1217 ou (19) 3825-0706/(19) 
9652-8120.

Doação de máquina de lavar
A casa de repouso M. Brites (Av. Vila Ema, 2479)  
aceita doação de máquina de lavar roupa que 
esteja em bom estado para o uso. Quem puder 
doar ligue para fone: 3794-1933. 

Todas as reuniões estão previstas para começarem às 9h30 
no Hotel Marabá (avenida Ipiranga nº 757 – Centro).

1ª reunião - 3 
de maio (sexta-feira): 
Abrangência do acordo, 
incentivo à educação, 
treinamentos, ações 
afi rmativas, dependência 
química, impostos, taxas, 
convênios etc.

2ª reunião - 7 
de maio (terça-feira): 
Saúde e segurança no 
trabalho, atribuição de 
funções, punições, plano 
de previdência, aposentados, CIPA, 
desligamentos, recursos etc.

3ª reunião - 9 de maio (quinta-

feira): Férias, licenças, 
vale-transporte etc.

4ª reunião - 14 de 
maio (terça-feira): Jornada, 
plano de cargos e salários, 
readmissões, relações 
sindicais etc.

5ª reunião - 16 de 
maio (quinta-feira): Salários, 
reajuste, pagamentos etc.

O Sindicato propôs a 
realização de mais uma 

reunião, no dia 22 de maio (quarta-
feira), para negociação das pendências 
não acordadas na série de reuniões 
propostas pela empresa.

Horário Chave Equipes

10h 1ºA x 2ºB Nostravamos x Última Forma

11h 2ºA x 1ºB Carniceiros x Ilha Quadrada

16h 1ºC x 2ºD Calabouço A x Calabouço B

17h 2º C x 1ºD MTV x LokomotivaQuinta rodada do Campeonato de Futsal
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Professores em greve

Os manifestantes defenderam 
direitos trabalhistas e 
pediram a anulação da 

reforma da Previdência de 2003, 
aprovada com o dinheiro do 
mensalão. Eles exigiram também 
o fi m do fator previdenciário sem 
a aplicação da Fórmula 85/95, que 
prejudica as aposentadorias, e o 
atendimento às reivindicações dos 
professores estaduais, que estão em 
greve. 

Os trabalhadores deram seu 
recado ao governo Dilma. Em muitas 
faixas estavam as bandeiras de luta 
da Marcha: “Basta de ataques aos 
trabalhadores!”,  “Chega de entregar 
dinheiro aos grandes empresários!”,  
“Mais verbas para a saúde, educação 
e reforma agrária!” .

Mais de 20 mil pessoas participaram da Marcha realizada em Brasília 

contra a política econômica do governo Dilma, no dia 24 de abril.

A manifestação foi encerrada no Congresso Nacional com um ato político 

com a presença das principais entidades organizadoras 

Foto: Bianca Pedrina/CSPConlutas

Metroviários de São Paulo participaram da manifestação

Marcha reuniu mais de 20 mil

Os professores da 
rede estadual de São Paulo 
entraram em greve no dia 
22 de abril (segunda-feira). 
A paralisação é por tempo 
indeterminado. As principais 
reivindicações são reajuste 
salarial de 36,74%, mudanças 
no sistema de contratação 
dos professores temporários 
(chamados de categoria “O”) 
e cumprimento da jornada de 
trabalho de, no mínimo, 33% 
para atividades de formação e 
preparação de aulas. 

No dia 25 de abril (quinta-feira), 
o sindicato da categoria (Apeoesp) 
reuniu-se com o secretário da Educação, 
Herman Voordwald. Ele disse que não 
há nada a oferecer aos professores. 

As más condições de trabalho, 
jornadas estafantes, violência nas escolas 
e outros fatores tem provocado o 
adoecimento e a falta de pro fessores nas 
escolas. Os estudantes e suas famílias 

também estão sendo preju dicados. A 
luta, portanto, é de todos.

Greve nacional – A Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação calcula que pelo menos 22 
Estados aderiram à greve nacional da 
categoria, realizada de 22 a 25 de abril. 
A mobilização tem como objetivo 
melhorar a qualidade da educação 
pública no País.

1º de Maio de Luta               
é na Praça da Sé!
Ato será realizado
 a partir das 10h30

Nosso Sindicato é um dos organizadores do ato em 
comemoração ao Dia Internacional do Trabalho.  

Também estão participando da preparação do evento 
a CSP-Conlutas, Unidos Prá Lutar, Intersindical, ANEL 
(Assembleia Nacional dos Estudantes), os partidos políticos 
PSTU, PSOL, PCB e PCR, entre outras entidades. 

Redução da jornada de trabalho, contra a criminalização 
dos movimentos sociais, contra o genocídio do povo negro e 
pobre da periferia e defesa do serviço público. Essas algumas 
das principais reivindicações apresentadas pelo ato. 

Ao contrário de festas milionárias, bancadas por grandes 
empresários e promovidas por centrais como a CUT, Força 
Sindical e CTB, o 1º de Maio de Luta apoia verdadeiramente a 
luta dos trabalhadores. 

Fenametro protocola 
pauta no Ministério 

das Cidades 
Também no dia 24, a 

Fenametro protocolou sua 
pauta ao Ministério das 
Cidades, em Brasília. A 
Federação exige o fi m das 
privatizações e PPPs, a 
valorização dos trabalhadores 
metroferroviários do País, 
o fortalecimento da CBTU 
e Trensurb como empresas 
estatais administradas pelo 
governo federal e investimento 
de 2% do PIB em transporte 
estatal de qualidade, com 
prioridade para o transporte de 
alta capacidade.

Fenametro pediu fi m das privatizações ao Ministério das Cidades 

Fotos: arquivo/Sindicato

Foto: Marcelo Camargo/ABr

Em assembleia, no vão do Masp, professores decidiram 
entrar em greve no dia 22 de abril
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AS´s: órfãos do sistema, 
mas com muitos irmãos!

Os últimos meses foram 
lamentavelmente desfavoráveis aos 
AS´s, principalmente nos desfechos 
violentos das ocorrências que causaram 
sérias lesões a alguns companheiros que 
participaram dessas atuações.

Não bastasse a falta de respaldo 
da empresa, seja nas atuações, seja nos 
desdobramentos, os AS´s fi cam à mercê 
da violência e da parcialidade dos 
veículos da mídia que covardemente 
vilanizam a imagem do corpo de 
segurança.

O Sindicato tem fi cado ao 
lado, para não dizer à frente, desses 
trabalhadores e tem tratado de 
imediato todas as ocorrências de 
caráter excepcional, encaminhando 
e dando suporte para as discussões 
pertinentes à saúde e às condições de 

trabalho desses companheiros.
Casos isolados de usuários e de 

setores que não conhecem ou não 
compactuam com as atribuições 
da segurança contribuem para a 
segregação do corpo de segurança 
no que diz respeito à luta coletiva da 
categoria.

Estamos todos submetidos à 
violência, à exposição na mídia e 
à opinião pública. Enquanto não 
reconhecermos que, enquanto 
metroviários, devemos seguir como 
irmãos, independente de setores, em 
busca do bem comum, o mal tenderá a 
cair sobre as nossas cabeças.

O Sindicato tem se preocupado 
com o rumo desta grande família e 
quem não compreende isso ou ainda 
não acordou ou está mal-intencionado. 

Setorial no Pátio de Itaquera em 2010

No Plataforma nº 594 foi veiculada a matéria 
“STF confi rma: empresas públicas não podem demitir 
sem motivação”. O texto provocou dúvidas em alguns 
companheiros, por isso voltamos ao assunto. Em 
primeiro lugar, é preciso afi rmar que trata-se de uma 
boa notícia para a categoria. A decisão do Supremo 
Tribunal Federal é um avanço no sentido de garantir 
proteção às relações de emprego em empresas como o 
Metrô. 

O Sindicato não incentiva nenhuma precipitação 
em solicitação de demissão por funcionário, pelo fato 

de não ter havido nenhuma alteração em relação ao 
desligamento da empresa em vista à decisão do STF.

Até a publicação do acórdão do plenário do STF 
– que provavelmente deve demorar - os desligamentos 
não estão alterados. Só após a publicação do acórdão 
poderemos estudar seus efeitos. A decisão do STF 
ocorreu no dia 20 de março.

Vale ressaltar que o artigo 41 da Constituição 
Federal versa sobre a ruptura unilateral do contrato 
de trabalho, ou seja, demissão por decisão exclusiva da 
empresa e não sobre acordos.

Esclarecimento sobre demissão imotivada

Manutenção no PIT barra 
avanço da terceirização

Apesar do Metrô ter vários técnicos 
cadastrados aprovados em concurso 
aguardando contratação, a empresa fechou 

um contrato com a Ductor para introduzir 53 
técnicos terceirizados para executar testes em trens 
reformados, atividade essencialmente metroviária. 
Mas a pronta mobilização dos metroviários da 
manutenção no PIT, deliberada nas reuniões 
setoriais da área, barrou mais essa precarização.

O contrato com essa empresa continua e 
o Metrô vai querer colocar esses técnicos em 
outras áreas.

O Sindicato repudia essa política de 
precarização e também questiona a terceirização 
da troca de trilhos, atividade-fi m exercida pela 
categoria, dando continuidade à resistência contra 
mais esse ataque.

No dia 24 de abril, o TRT julgou a 
greve de 2012.

Na época, a presidente do 
Tribunal baixou uma liminar 
determinando o funcionamento 
de 100% do sistema no horário 
de pico e 85% nos horários de 
vale, sob pena de multa de 
R$100 mil.

O Metrô não se manifestou sobre a proposta do TRT e, 
sem alternativa, tivemos que fazer greve. No dia da greve o 
Metrô aceitou o acordo e voltamos a trabalhar. Mesmo assim, 
o Metrô pediu, no TRT, o aumento da multa para 
R$1 milhão.

No julgamento, dois desembargadores entenderam que, 
pela greve ter durado só 12 horas, com o retorno imediato ao 

trabalho, a multa deveria ser reduzida para R$75 mil.
No entanto, a maioria dos desembargadores não aplicou 

a multa, pois eles entenderam que a exigência de 100% de 
funcionamento afronta o direito de greve, e reconheceram 
que a greve foi realizada como último recurso diante da 
intransigência do Metrô, o que é inegável, já que durante toda a 
Campanha Salarial permanecemos mobilizados para negociar, 
e só fi zemos greve quando não havia outra alternativa.

A decisão deverá ser publicada em algumas semanas e o 
Metrô poderá recorrer.

Essa é uma decisão histórica. Uma vitória para os 
metroviários e para toda a classe trabalhadora, pois reafi rma 
a greve como um direito necessário aos trabalhadores para o 
alcance de melhores condições de vida.

Veja mais detalhes no site do Sindicato. Parabéns, 
metroviários!

TRT não aplicará multa de R$ 100 mil pela greve de 2012

Operadores do CCO contra a precarização
Em recente reunião dos operadores de console com o 
coordenador do CCO, ficou estabelecido que se deve 
cumprir rigorosamente o procedimento de segurança 
que estabelece que:  – o técnico responsável por equipe 
de trabalhadores terceirizados que atuam em ativida-
des nas salas técnicas e vias, não poderá, em hipótese 
alguma, dar entrada em mais de um posto de trabalho.

Concurso para OTM3
A categoria pressionou, o Sindicato cobrou e o Metrô 
atendeu: foram reabertas as inscrições para OTM3 e o 
prazo foi prorrogado até o dia 7 de maio.

Metroviários/DF fecham acordo
Foi fechado o acordo dos metroviários do Distrito 
Federal. Eles conseguiram 12% de reajuste, relativos 
às perdas dos dois últimos anos,  mais 20% pela re-
adequação do plano de cargos e salários. Também 
foi instaurada negociação para  pagamento da PR.

CBTU
As negociações com a empresa federal foram agen-
dadas para começar em 15 de maio. Toda força aos 
metroferroviários federais em mais uma dura luta 
contra o governo Dilma. Menos PPP e mais  metrôs 
e ferrovias públicas! Melhores condições aos traba-
lhadores do transporte!

MPE convida Sindicato 
O MPE (Ministério Público Estadual), por meio do 
5º Promotor de Justiça da Habitação e Urbanismo, 
doutor Maurício Antonio Ribeiro Lopes, convidou o 
Sindicato a participar, no dia 7 de Junho, das 13 às 19h, 
de Audiência Pública sobre o Metrô, com os temas: 
expansão funcional,  condições de oferecimento de 
serviço e remoção das famílias diante da expansão 
do sistema.

Periculosidade
O Sindicato continua na luta pela cobrança da 
periculosidade sobre todos os vencimentos. O 
Metrô, desde que a categoria conquistou o direito 
do Adicional de Periculosidade em 1986, após seis 
dias de greve, nunca o pagou corretamente, ou seja, 
sobre todos os vencimentos, nem o divisor de horas. 
Somente há dois anos o Sindicato passou a cobrar 
do Metrô nas negociações dos dissídios e judicial-
mente. Atualmente uns 13 processos já estão em 
fase de cálculos, alguns já foram executados e uns 
15 foram julgados procedentes em parte (o Jurídico 
já recorreu desses processos cobrando a ação na sua 
integralidade). 

Pauta complementar
A Pauta de Reivindicações completa, concluída após 
o Seminário da Campanha Salarial, realizado no 
dia 13 de abril, está disponível no site do Sindicato, 
como também o calendário detalhado dos temas 
abordados nas rodadas de negociação.

Solidariedade
O pai da companheira Amanda, OTM1 em PSO, está 
internado há mais de uma semana e a dívida no 
hospital beira a R$ 50 mil. Os trabalhadores do setor 
estão vendendo uma rifa de um PC novo, incluindo 
monitor, no valor de R$ 100. Quem quiser colaborar 
deve procurar o Celso (Carioca) da estação PSO, no 
telefone 99594-1998 ou nos ramais 15901/15911. 

Plantão na subsede
O plantão do Departamento Jurídico na Linha 5 (Santo 
Amaro) será realizado em 3 de maio, das 14 às 18h.
O plantonista será o Dr. César. O próximo plantão será 
no dia 7 de junho, das 10 às 14h, com a doutora Natalie.

Plantão na subsede 2
Orientamos a todos que queiram comparecer ao 
plantão - para tirar dúvidas ou encaminhar alguma 
demanda – a levar cópias dos documentos (RG, CPF, 
PIS e CTPS: folhas da foto, qualificação e contrato 
de trabalho). Para processo de Equiparação Salarial 
serão necessários os três últimos holerites e o último 
holerite do paradigma juntamente com a data da 
admissão do paradigma.Para Periculosidade, cópias 
do RG, CPF, PIS e CTPS (folhas da foto, qualificação 
e contrato de trabalho) e os três últimos holerites.

AS´s em ocorrência

Foto: arquivo/Sindicato
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