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No dia 5 de abril (sábado), a partir das 9h, a 
categoria se reunirá em Seminário para defi nir 

a nossa pauta complementar da Campanha Salarial. 
Convocamos todos os metroviários a participarem do 
Seminário para apresentarem as suas propostas de 
reivindicações e já iniciarmos nossa mobilização. 

Veja no site do Sindicato a pauta de reivindicações 

protocolada junto à empresa (www.metroviarios.org.
br). Se você tem alguma sugestão para a pauta, envie-a 
para o e-mail campanhasalarial@metroviarios-sp.
org.br. 

Preencha abaixo a fi cha de inscrição para o 
Seminário e entregue-a a um diretor da sua área ou na 
secretaria-geral do Sindicato.

Periculosidade para os OTMI
Alguns itens de grande importância já devem ser colocados para debate, como:

O Metrô vem mantendo sua 
intransigência quanto ao direito 
de Periculosidade para os OTMI. 
Constantemente esses companheiros 
sofrem agressões nas linhas de bloqueios, 
plataformas e, principalmente, no 

Embarque Preferencial. As ameaças são 
cotidianas e a empresa sabe do risco 
iminente em que estão esses empregados, 
porém, mantém a ilegalidade, não paga 
e não abre canal de negociação sobre o 
tema, conforme havia sido determinado no 

Termo com o TRT. O Sindicato já recebeu 
propostas de planos de lutas, tais como 
suspensão da Operação Plataforma, 
Embarque Preferencial e outros postos 
de risco à vida, até que a empresa aceite 
pagar o adicional. 
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Plano de Carreira da categoria
Em nosso Seminário discutiremos 

propostas para a implantação de Plano 
de Carreira para a Operação, com 
critérios claros e objetivos e que englobe 

também o OPS. No caso da Manutenção 
já existe uma proposta elaborada pelos 
trabalhadores. Teremos que discutir então 
as estratégias para pressionar o Metrô a 

aceitar o plano proposto. Convocamos 
também os trabalhadores da área 
administrativa para que haja uma proposta 
que contemple esses companheiros.

5 de abril: Seminário da
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Itens da Pauta que devemos retomar 
com força nesta Campanha Salarial

No Seminário também discutiremos quais formas 
de pressão utilizaremos na luta para retomarmos 
itens importantíssimos da nossa pauta, para que 

demos ênfase e força e garantirmos um grande 
avanço em nosso Acordo Coletivo. Alguns itens a 
serem discutidos são:

A Reposição de Quadro de Funcionários e Escala Base 4x2x4

A Jornada de 36h semanais

A Periculosidade sobre todos os vencimentos

A Enquadramento de Pintores e Serralheiros

A Plano de Saúde para Aposentados (Metrus)

A PR igualitária

A Reintegração dos demitidos de 2007

A Condições de trabalho em todos os postos

Após a mobilização e 
pressão da categoria em diversas 
rodadas de negociação e 
consequente termo firmado no 
TRT, o Metrô aos poucos vem 
corrigindo os problemas com os 
salários dos empregados.

No entanto, devido à 
resistência da empresa, o 
Sindicato teve que apresentar 
toda a argumentação, junto à 
lista dos empregados que têm 
direito à Equiparação, cobrando 
o cumprimento do Termo do 
TRT.

Sendo assim, o Metrô 
respondeu ao Sindicato que daria 
novo retorno até dia 17/3/14 
sobre o assunto. Na data citada, 
a empresa enviou um e-mail 
para toda a categoria e uma carta 
ao Sindicato referente ao suposto 

cumprimento do Acordo.
Ainda não se encerrou 

este assunto, já que ainda há 
companheiros com distorções 
e na última lista o Metrô não 
apresentou nomes e salários para 
que pudéssemos analisar.

Nesta lista encaminhada 
ao Sindicato, a Cia. apresentou 
somente quantidade por cargos 
e já foi possível notar que pelo 
menos 200 trabalhadores não 
foram contemplados.

Não bastasse esse novo 
descumprimento, o Metrô 
disse que encaminharia lista 
com os nomes dos funcionários 
aos gestores, porém, além 
de estas listas não conterem 
nem a quantidade que havia 
sido publicada (cerca de 100 
companheiros a menos do 

que consta na carta do GRH), 
até o momento a empresa 
não apresentou a planilha 
oficialmente para o Sindicato, 
que é de fato quem representa a 
categoria e está em negociação 
direta.

Consideramos isso um total 
desrespeito com os metroviários. 
Já cobramos a empresa sobre 
esta questão e, agora mais uma 
vez, teremos que nos organizar 
para que essa enrolação acabe de 
uma vez por todas.

Temos que pressionar a 
empresa para resolver isso o 
quanto antes e, igualando os 
salários de todos com o teto de 
cada cargo, vamos com força 
para a Campanha Salarial, por 
um Plano de Carreira que acabe 
com esse tipo de problema.

Esclarecimento sobre 
a Equiparação Salarial


