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Vamos lotar a sala de reuniões, participar das 
atividades da Campanha e lotar as assembleias!

Chega de Sufoco

ASSEMBLEIA dia 10/5
Pauta: 1ª (Ordinária) - Prestação de contas    2ª - Campanha Salarial 2012

Foto: Herculano Falcão

ASSEMBLEIA dia 10/5
Pauta: 1Pauta: 1Pauta: ª (Ordinária) - Prestação de contas    2ª - Campanha Salarial 2012

Quinta-feira, 18h30, no Sindicato

 Reposição da infl ação 
(5,13%) 
Aumento real de 14,99% 
Reajuste de 23,44% 
para VR e VA de 
R$ 280,45

 PR maior e igualitária

 Equiparação Salarial

 36 horas semanais/
aumento da escala 
base

 Plano de saúde 
acessível para os 
aposentados

  Periculosidade sobre 
todos os vencimentos

 Risco de Vida de 30%
 Creche própria, 

aumento do auxílio-
creche, extensão 
para os pais

 Anistia aos demitidos 
de 2007

 Preenchimento 
correto da PPP

 2% do PIB para 
Transporte Público, 
Estatal e de 
Qualidade/Redução 
da tarifa

Veja as principais reivindicações:

As negociações com a empresa sobre a Campanha 
Salarial 2012 começaram na sexta-feira (4/5). E 

mostraram que teremos muita difi culdade pela frente. O 
Metrô negou todas as nossas reivindicações na reunião. 
Precisaremos de muita organização e empenho para renovar 
e ampliar nossas conquistas. 

Por isso, é necessário que todos os companheiros 
participem das atividades organizadas pelo Sindicato. Na 
próxima quinta-feira (10/5), por exemplo, é fundamental que 
todos compareçam à assembleia no Sindicato. 

Todos os metroviários estão convidados a participar 
também das rodadas de negociação com o Metrô. Veja no 
verso deste boletim as datas, o horário e os temas que serão 
discutidos nelas. A próxima será realizada no dia 8/5 (terça-
feira), a partir das 9h30, na avenida Ipiranga, 757 – Centro. 

Participe da assembleia do dia 
10/5, às 18h30, no Sindicato

A luta continua! Mais Metrô! Menos tarifa!



02 BILHETE

Primeira negociação: muita 
conversa e nenhum avanço

Fique atento ao calendário das 
reuniões de negociação

 2ª REUNIÃO - 8/5, terça-feira

 3ª REUNIÃO - 10/5, quinta-feira

 4º REUNIÃO - 14/5, segunda-feira

 5ª REUNIÃO - 16/5, quarta-feira
Local: Hotel Marabá - avenida Ipiranga, 757  

Centro. Horário: 9h30

A próxima rodada de negociação com o 
Metrô será realizada na próxima terça-feira 
(8/5), a partir das 9h30. O local é o Hotel 
Marabá, na avenida Ipiranga, 757, Centro, 
próximo ao metrô República. É importante a 
sua participação. Vamos lotar a sala de reunião!

Os principais assuntos que serão 
discutidos nessa reunião são os seguintes: 
saúde e segurança do trabalhador; readaptação 
de acidentados e/ou portadores de doença 
profi ssional; assédio moral; estabilidade para 
gestantes, mães adotantes e pais e outras 
estabilidades e uniformes.

O item Ações Afi rmativas estava pautado 
para a reunião do dia 4/5, mas também será 
discutido no dia 8/5.

No dia 10/5 será discutido o Metrus (nossa 

reivindicação, entre outras, é a de um plano de 
saúde acessível para os aposentados); férias e 
licenças e auxílio-transporte e auxílio-saúde, 
entre outros assuntos. 

Nos próximos boletins informaremos os 
itens que serão tratados nas reuniões dos dias 
14 e 16 de maio.

Próxima reunião de negociação
será realizada no dia 8/5. Participe!

Programe-se para participar de todas as reuniões de negociação. 

A primeira reunião de negociação, 
realizada no dia 4/5, confi rmou 

que teremos muita difi culdades em 
nossa Campanha Salarial 2012. Os 
representantes da empresa falaram muito 
mas não avançaram em nenhum ponto 
discutido. 

O Metrô se isentou do compromisso 
de cancelamento das PPPs (Parcerias 
Público-Privadas) com a justifi cativa 
de que esse método é prerrogativa do 
governo estadual ao qual é subordinado.

Recusou o pagamento de adicional 
aos instrutores, como também não 
quer colocar no Acordo Coletivo o 
compromisso de incentivo à educação e 
profi ssionalização.

O ponto positivo foi a participação de muitos 
metroviários na reunião.  É preciso que se mantenha 

a mobilização durante toda a Campanha. O Metrô 
tem de sentir que os trabalhadores não estão 
para brincadeira e vão batalhar muito por suas 
reivindicações. 

Foto: Herculano Falcão

Primeira reunião de negociação aconteceu no dia 4/5


