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Cerca de dois mil 
companheiros 

solicitaram a Equiparação 
Salarial. Desses, 
1.118 conquistaram 
a Equiparação. Já 
os 840 metroviários 
que, a princípio foram 
considerados pela empresa 
como “não elegíveis”, terão 
seus casos analisados por 
um Núcleo do Tribunal 
Regional do Trabalho 
(TRT). 

A primeira reunião 
do Núcleo, que terá a 
participação do Sindicato, 
do Metrô e do Tribunal, 
será realizada na quinta-
feira (30/1), às 14h. Nesse 
dia também será feito o 
agendamento das futuras 
reuniões.

A redução da quantidade 
de steps de 15 para 10 anos 
para todos os TSMs e o 
reenquadramento salarial 
conforme o tempo de 
permanência no cargo serão 

analisados pelo mesmo 
Núcleo do TRT. 

A continuidade da luta 
pela Equiparação Salarial 
e outras reivindicações 
foi uma das decisões da 
assembleia realizada no dia 
27, que suspendeu a greve 
que estava marcada para 
28/1, mantendo o Estado de 
Alerta. 

Mobilizados, os 
metroviários conseguiram 
reverter punições que 
foram aplicadas pela 
empresa. Os trabalhadores 
da manutenção do Capão 
Redondo terão devolvidas 

as horas descontadas 
referentes à setorial de 
novembro na Sé e não 
sofrerão desconto das horas 
da setorial de Janeiro. 

Os companheiros do 
PIT, que pararam por dois 
dias, também não serão 
descontados e os seguranças 
que não participaram do 
Embarque Melhor também 
não serão punidos, como 
foi afi rmado pelo gerente do 
RH Alfredo Falchi Neto.

 Já a punição dada ao 
Paroche (cipista e diretor do 
Sindicato)  será reavaliada 
pelo Metrô.

Metroviários em 
Estado de Alerta!



02 BILHETE

Situação está cada vez pior 
nas terceirizadas

Os trabalhadores das terceirizadas que atuam no 
Metrô sofrem uma exploração sem limites. As 
empresas não respeitam direitos básicos dos seus 
funcionários, expondo-os a humilhações e condições 
inseguras.
No dia 5/1, Regina da Silva Paz, funcionária da ter-
ceirizada Higilimp, foi encontrada morta na estação 
Santa Cruz. Esse falecimento tem ligação direta com 
a precarização do trabalho. A Higilimp impede que 
seus funcionários cuidem de saúde, pois não aceita 
a maioria dos atestados médicos (quando aceita, 

desconta da cesta básica), atrasa salários e comete 
assédio moral. 
A Esmero, a Multifuncional, a Centro e outras não 
fi cam atrás em se tratando de irregularidades. Por 
isso, continua a luta contra as péssimas condições 
de trabalho das terceirizadas. Estamos passando 
um abaixo-assinado na categoria com as exigências 
de que as terceirizadas aceitem todos os atestados 
médicos dos funcionários, não descontem do salário 
ou de qualquer benefício os dias de licença médica e 
por um plano de saúde.

Ato
No dia 31/1, às 10h, na estação Luz será realizado um Ato Público lembrando 

a morte da funcionária da Higilimp. Nesse mesmo dia acontecerá uma re-
união das Cipas do Metrô e da Higilimp sobre a morte e as péssimas condições 

de trabalho.

Agressão ao OT Enoque

A covarde agressão ao operador de trem Enoque, 

na Estação Luz, ainda repercute fortemente na 

categoria. O acontecimento só reforçou o clima 

de insegurança para usuários e funcionários que 

existe nas estações. 

É urgente a contratação de mais seguranças do 

concurso vigente!  

PR: categoria rejeita metasReiteramos a decisão da categoria em assem-
bleia: os metroviários não aceitam as propostas 
de metas e proporcionalidade na PR 2014. Com 

relação à PR 2013, não aceitaremos redução dos valores já acordados. Os valores são: R$ 3.511,24 (fi xo) + 40% variável 
do salário base e mínimo de R$ 4.471,88.O pagamento está programado para 28/2

Periculosidade para
OTM1, CCS e GSI

O Metrô ainda não está pagando 
o Adicional de Periculosidade 

aos OTM1, CCS e GSI, apesar da 
regularização da lei ter sido feita 
pelo Ministério do Trabalho. Na 
audiência realizada no TRT em 
27/1, a empresa se comprometeu 

em elaborar um laudo até feverei-
ro, retroativo a janeiro para efeito 

de pagamento.Reivindicamos o 
pagamento retroativo a dezembro 

de 2012. 

Ato em São Bernardo homenageará trabalhadores 
vítimas da ditadura militar

No dia 1º de fevereiro será re-
alizado o Ato Sindical Unitário 

“Unidos, Jamais Vencidos”, que 
homenageará trabalhadores e 
sindicalistas dos municípios da 
Grande São Paulo que sofre-

ram perseguição e repressão do 
regime militar e das empresas 

no período da ditadura. Mais de 
400 trabalhadores e sindicalistas 
perseguidos pela ditadura serão 

homenageados. 
O evento será realizado a partir 

das 13h no Teatro Cacilda Beck-
er, em São Bernardo do Campo. 
O evento terá a presença de Rosa 
Cardoso, coordenadora da Co-
missão Nacional da Verdade. O 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva também deverá comparecer. 

O Teatro Cacilda Becker fi ca 
junto ao Paço Municipal, no 

centro da cidade de São Bernardo 
do Campo. O endereço é praça 

Samuel Sabattini, 50 – Paço 
Municipal. 


