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ASSEMBLEIA dia 22/5
Pauta: vamos organizar a greve do dia 23/5

Foto: Gilberto Sansão Borges/Sindicato
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Terça-feira, 18h30, no Sindicato
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O Metrô apresentou, 

as seguintes propostas, 
todas descartadas 

pela categoria: 

 Reajuste salarial de 4,15% 

 Aumento real de 0,50% 

 Reajuste de 4,15% para o 
vale-refeição, vale-alimentação 
e auxílio-creche. 

 Equiparação salarial: NADA

 36 horas semanais: NADA 

 Periculosidade sobre todos os 
vencimentos: NADA

 Plano de saúde acessível para os 
aposentados: NADA

 Reintegração de todos os 
demitidos em 2007: NADA

Os metroviários, reunidos 
em assembleia no dia 16 

de maio, rejeitaram a proposta 
de reajuste salarial da empresa, 
decidiram pelo estado de greve 
e votaram uma greve a partir da 
próxima quarta-feira (23 de maio). 

Agora é o momento de 
preparar a greve. Participe das 
reuniões setoriais e de todas 
as manifestações convocadas 
pelo Sindicato. Vamos lotar o 
Sindicato na assembleia do dia 
22 de maio, a partir das 18h30. 

Nossa luta é por 5,13% de reajuste salarial, 14,99% de 
aumento real, VA de R$ 280,45 e reajuste de 23,44% para 
o VR. Também lutamos por equiparação salarial, 36 horas 

semanais, periculosidade sobre todos os vencimentos, 
plano de saúde acessível para os aposentados e 

reintegração de todos os demitidos em 2007. 
Agora é a hora de mostrarmos a nossa força!
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02 BILHETE

Operador da Linha 3 evita tragédia

Trens que colidiram no acidente de 16/5

O profi ssionalismo do 
operador de trens da Linha3 

Vermelha Rogerio Fornazzi evitou 
uma tragédia muito maior do que 
as dezenas de pessoas feridas no 
acidente ocorrido às 10 horas da 
quarta-feira, dia 16 de maio. 

A colisão entre dois trens 
ocorreu na Linha 3-Vermelha, 
entre as estações Penha e Carrão. O 
operador de trem ao perceber a falha 
do sistema aplicou a emergência, 
evitando uma catástrofe.

Os funcionários da Estação, 
Segurança e Manutenção também 
tiveram um desempenho brilhante 
e ajudaram a socorrer os usuários. 

Eles também estão de parabéns pela 
sua atuação.  

O Sindicato exige apuração 
imediata dos motivos que 
provocaram a colisão entre dois 
trens, fato inédito no metrô (no 
horário comercial) e muito grave. 

A assembleia realizada no dia 16 
de maio votou que o companheiro 
Dagnaldo Gonçalves Pereira, diretor 
do Sindicato, deverá participar das 
investigações sobre o acidente.

O sucateamento do sistema 
metroferroviário é o responsável 
pelo acidente ocorrido e por 
vários outros que aconteceram 
recentemente no metrô e na CPTM.

Os sucessivos governos do 
PSDB no Estado de São Paulo não 
investem no sistema. São 20 anos 
de falta de investimento no metrô 
e na CPTM. É preciso contratar 
mais funcionários, modernizar os 
equipamentos e aumentar a malha. 

Foto: arquivo/Sindicato

 Uso de colete a partir de 21 de maio (segunda-feira)
 Reunião setorial da Manutenção em 18 de maio (sexta-feira), às 8h
 Informe publicitário no jornal Metrô News em 18 de maio
 Ato Unificado com categorias em luta no dia 18 de maio, a partir das 15h, 

na Rua Boa Vista
 Distribuição de Carta Aberta à População em 21 de maio
 Reunião setorial da Manutenção no dia 21 de maio (segunda-feira), às 24h
 Assembleia dia 22/5, terça-feira, 18h30, no Sindicato
 GREVE, a partir da ZERO hora do dia 23/5

Calendário de mobilização 

Cinco Estados já estão em greve
Metroviários e 

ferroviários de cinco Estados 
em Campanha Salarial estão 
em greve. Os metroviários 
de Belo Horizonte já estão 
em greve desde segunda-
feira (14/5). Desde 15/5, 
os metroviários de Recife 
e os ferroviários dos 
Estados de Alagoas, Paraíba 
e Rio Grande do Norte 
também paralisaram suas 
atividades.Os metroviários 
e ferroviários protestam 

contra a proposta da CBTU 
(Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos) de não 
reajustar os salários este ano. 

Entre as reivindicações, 
está a reposição da infl ação, 
o que representa um reajuste 
de 5,13%. Os trabalhadores 
também exigem gratifi cação 
de desempenho por 
passageiro transportado, 
pagamento integral de plano 
de saúde e adicional noturno 
de 50%.

Funcionários da CPTM 

também podem PARAR! 
Os trabalhadores da CPTM também podem entrar 

em greve nos próximos dias. Os funcionários da Central 

do Brasil, das linhas 11 e 12 da CPTM, têm data-base 

em 1º de março. Um diretor do sindicato da categoria 

esteve na assembleia do dia 16 de maio e declarou que 

os ferroviários não vão aceitar o índice de reajuste de 

6% proposto pela empresa. 
Eles querem 10,83% de reajuste e estão 

dispostos a acompanhar os metroviários na sua greve 

e manifestações. 
Nossa solidariedade aos companheiros 

ferroviários!
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