
Após tentar enrolar a categoria, a empresa se sentiu pressionada pela mobilização. 
Em assembleia do dia 25/2, foi decretado Estado de Greve. Além disso, houve 

setoriais nos Pátios Jabaquara, Itaquera, Belém e Capão Redondo

Mobilização da categoria 
faz Metrô recuar
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 Assim, a assembleia deliberou um plano de Luta:
 Não a realização da Operação Plataforma no 

horário de vale a partir 6/3
 Reunião de OTM1 – dia  6/3 e 11/3 de março, às 

10h e 15h30, no Sindicato
 Utilização do Boton: “Periculosidade Já” a partir 

10/3 
 Não a realização do Embarque Preferencial a 

partir 13/3

Devida à mobilização, o 
Metrô afi rmou no TRT 

que a PR será paga no dia 28/2, 
conforme divulgado e no dia 
14/3 será paga a diferença, ou 
seja, não será aplicado redutor 
na parcela fi xa nem no valor 
mínimo apenas na parcela 
variável conforme acordo 
fi rmado com  o Sindicato 

 28/2 – Parcela fixa: 
R$ 3.230,34 + 36,8% do 
salário base. Valor mínimo de 
R$ 4.114,13.

 14/3 – Diferença da parcela 
fixa: R$ 280,90

    Diferença do valor mínimo: 
R$ 357,75

O Sindicato segue fi rme 
exigindo o cumprimento do 

acordo PR 2013 fi rmado.

Aprovado também em 
Assembleia:

A pré-pauta da Campanha 
Salarial de 2014 e a contribuição 
de R$ 42,00 dos associados para 
custear a PR dos funcionários 
do sindicato e dos diretores 
liberados, bem como uma ajuda 
de custo aos demitidos de 2007.

Periculosidade
No tribunal o Metrô se comprometeu a pagar 

em fevereiro de 2014 o adicional de periculosidade 
para os que exercem atividades no CCS, 
retroativo a dezembro de 2013, bem como deverá 
complementar as análises até o dia 28/2/2014 para 
os trabalhadores do GSI. Para os OTM1 a empresa 
se nega incessantemente a pagar.

A categoria também exige a periculosidade 
para o GLG.

TSMs – Técnicos de Sistemas Metroviários
Os trabalhadores exigiram em 

assembleia que o Metrô apresente o 
plano de progressão salarial enviado 

ao CODEC. Não aceitaremos a criação 
de técnicos de segunda ou de terceira 
categoria!



02 BILHETE

60 anos tarifa zero!

28 de fevereiro, concentração 19h30
Rua Luis Coelho com rua Augusta. Participe!

Grande desfile da  
BANDA DO 
TREM ELÉTRICO

Plebiscito: filiação ou 
não à Central Sindical

O plebiscito, ocorrerá de 26/3 a 2/4, 

na cédula constará duas opções: 

FILIAÇÃO A CSP CONLUTAS 

SEM FILIAÇÃO A CENTRAL

Em assembleia, foram eleitos os membros da comissão 
eleitoral para a realização do plebiscito, são eles:

l Sergio (Carioca) – Pátio Jabaquara
l Rodrigo (Puff) – Pátio Capão Redondo
l Dagnaldo – Tráfego Linha 3 - Vermelha 
l Antonio Freire – Tráfego Linha 1 – Azul
l Alexandre Leme – CCO
l Guarnieri – Estação Linha 1 – Azul

Foi aprovada a lei que reduz a idade para obter passagem grátis no Metrô, 
EMTU e CPTM. No entanto o governador Alckmin está enrolando para 
assinar. Os metroviários exigem o cumprimento da lei!

Lembrando: O debate sobre a Filiação ou não à Central 
Sindical será dia 13/3/2014, quinta-feira, às 18h30.

Bloco de Rua!
Trio elétrico, bateria, chopp, 
batida, camiseta e muita 
gente bonita!


