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Assembleia decide

Os metroviários lotaram o Sindicato 
no dia 20/5 e decretaram Estado de 
Greve. Foi a resposta da categoria à 

intransigência do Metrô. Após cinco reuniões 
de negociação apenas DIZENDO NÃO às 
nossas reivindicações, a empresa ofereceu 
apenas 5,20% de reajuste. Uma verdadeira 
provocação aos metroviários. 

Os metroviários estão no caminho 
certo para obter suas reivindicações. 
Estamos usando o colete da Campanha, 
realizamos duas grandes passeatas pelo 
Centro da Cidade, boicotamos as Operações 
Plataforma, Embarque Melhor e Embarque 
Preferencial e participamos ativamente da 
assembleia do dia 20.

Agora, é aumentar a mobilização 
e lotar o Sindicato na próxima 
assembleia, que será realizada no dia 
27/5 (terça-feira). 

ESTADO DE GREVE

Atividades da Campanha Salarial 
 Estação e Segurança: 

continuam suspensas as 
Operações Plataforma, 
Embarque Melhor e 
Embarque Preferencial 
em todas as estações (no 
pico e no vale)

 Tráfego: o circulante 
não deve permanecer na 
plataforma exceto para 
atender falhas solicitadas 
pelo CCO

 Continue usando o colete 
da Campanha Salarial

 Suspensão das horas 
extras 

 Retirada de uniforme 
a partir de quinta-feira 
(22/5).Atenção: na noite 
de quarta-feira o pessoal 
da Escala D já entra sem 
uniforme

 Café com usuário na 
Sé, a partir das 17h, na 
quinta-feira (22/5)

 Haverá um PA da 
Campanha elaborado por 
uma comissão

 Abertura de catracas. 
Será formado um Comitê 
para discutir a liberação 
das catracas

Assembleia: dia 27/5 (terça-feira) 
18h30, no Sindicato. Participe!
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As greves ocorrem 
por responsabilidade 
do Metrô, pois as 

mesmas são uma reação 
aos nossos direitos negados 
pela direção da empresa. 
Quando cedemos às pressões 
da chefi a e trabalhamos no 
lugar daqueles que estão 
lutando, agimos contra nós 
mesmos.

Se o governo 
estivesse preocupado 
com os usuários, aceitaria 
a proposta de abertura 
das catracas no lugar da 
greve. Mas o governo 
simplesmente se nega 
e conta com a pressão dos 
tribunais para tentar fazer a 

categoria recuar. Nesta campanha 
poderemos facilitar o acesso livre 
aos usuários, como forma de luta.

Muitos colegas 
querem participar das 
mobilizações, mas são 
pressionados pela chefi a 
a não se juntarem na luta, 
porém, temos que mostrar 
união e comprometimento 
coletivo.

Cargos 
administrativos ou 
operacionais, como 
OTM3-Sup e ASM2 não 
são cargos de “confi ança” 
– Não são indicados – São 
de Carreira.

Então não 
vamos ceder às 

pressões. Vamos Juntos 
nessa Campanha!

A luta é de todos. 
Não à Contigência!

Além da direção do Metrô querer obrigar os cargos administrativos e 
operacionais (OTM 3 – Supervisor e ASM 2) a cumprirem tarefas que não 
são atribuições destas funções durante a Copa, o Metrô mais uma vez vai 

querer pressionar para usar esses companheiros como “Fura Greve” 
na Campanha Salarial. Contingência é desvio de função! 

Campanha Salarial

  Categoria      Índice oferecido
 Ferroviários da Central do Brasil ...............7,5% de reajuste ..................... REJEITADO. 
 Ferroviários da Sorocabana .......................7,5% de reajuste ..................... REJEITADO. 
 Professores municipais de SP....................15,38% em forma de abono ... REJEITADO. 
 Policiais federais de SP ...............................15,8% em duas vezes ............. REJEITADO.

Várias categorias estão 
em Campanha Salarial

Ferroviários, professores, 
policiais, entre outras categorias, estão 
realizando mobilizações e greves em 
todo o País, em busca de melhores 
salários e condições de trabalho. 

Os professores e funcionários 
da rede municipal de São Paulo estão 
em greve por tempo indeterminado 

desde o dia 23 de abril. Os servidores 
das universidades e institutos federais 
também estão paralisados e outros 
setores do funcionalismo federal 
também vão  entrar em greve nesta 
semana.  

Veja no quadro abaixo algumas 
categorias que estão em luta

Atenção, 
Administração!
3ª Reunião Geral, 26/5 

(segunda-feira), 18h30, no 
Sindicato

Todos os Assistentes 
Administrativos e Analistas: 

vamos organizar a luta pelo Plano 
de Carreira da Administração

OTM3-Sup e ASM2: 
Participe também da Campanha 
Salarial. Venha para a reunião no 

Sindicato, na segunda-feira (26/5), 
às 10h30 e 15h30.


