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

Terça-feira, 18h30, no Sindicato

Para conquistarmos um reajuste satisfatório

Todos 
de 

colete!
Mobilizados, 

vamos 
organizar a

Atenção: confi rmada 
a greve de quarta-feira, as escalas 
de turno da tarde deverão continuar 
a jornada até o fi m da operação 
comercial e a escala E não deve 
entrar em serviço. E as demais 

escalas da manhã seguinte também 
não devem entrar em serviço. 

Fique atento às orientações 
do Sindicato via boletins, página 
na Internet, Facebook e Twitter. 

Não dê atenção ao jornal da 
empresa, o Linha de Frente, feito 

para confundir os trabalhadores. 
Durante a greve, temos 

que garantir lanche, transporte 
e comunicação direta com o 
trabalhador. Se você quiser ajudar 
no piquete, procure o diretor da 
sua área.

Quarta-feira, 23/5, a partir da zero hora, se o governo e a direção do Metrô 
não reverem sua intransigência ante as reivindicações da categoria



02 BILHETE

para não prejudicar 
a população, 
catraca livre!

Atividades da Campanha, acima setorial da Manutenção e ao lado ato na Sé

Os metroviarios desafi aram 
o governo do Estado e a 

direção da empresa: se realmente 
se preocupam com o transporte 
da população, a categoria 
metroviária se dispõe a manter o 
funcionamento pleno do sistema, 
realizando seu protesto, mas 
trabalhando com a catraca livre, 
sem cobrança de passagens, 
mantendo o controle e fl uxo para 
o transporte seguro dos usuários, 
desde que não haja retaliação por 
parte do governo Alckmin.

A empresa disse não!

Prova de que não estão 
realmente preocupados com o 
bem da população. Preferem o 
caos na cidade do que melhorar 
as condições de vida e trabalho 
da categoria.

Os ferroviários da CPTM 
em assembleia realizada no dia 
18, lançaram o mesmo desafi o.

Os metroviários mantêm 
o desafi o e aguardam até terça-
feira: se não houver acordo, 
catracas livres ou greve na 
quarta-feira!

Foto: arquivo/Sindicato

Os metroviarios desafi aram 

Categoria 
desafi a: 

realmente preocupados com o 
bem da população. Preferem o 

 Reposição da infl ação: 5,37% (índice 
atualizado) 
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
 Adicional 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

Nossas principais reivindicações:


