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Greve muito forte!

Nem mesmo 
a tentativa 
de Alckmin 

de tentar mostrar a 
Campanha Salarial como 
política surtiu resultado.

Suas inverdades, 
atribuindo a paralisação 
apenas aos OTs, não 
conseguiu convencer 
ninguém.

Manutenção, 
Segurança e Operação 
aderiram totalmente à 

Campanha e à greve.
Se não houve 

avanços signifi cativos 
na equiparação salarial, 
jornada de trabalho 
e Plano de Saúde, a 
categoria ao menos saiu 
da Campanha de cabeça 
erguida.

Foi recuperada 
a autoestima dos 
metroviários para 
seguir em frente 
na luta!

A Campanha Salarial não obteve o resultado pleiteado mas demonstrou
 a capacidade de MOBILIZAÇÃO UNIFICADA da categoria!

Parabéns, metroviários!

O que conquistamos:
 Reposição salarial de 4,15% (IPC/

FIPE) e aumento real de 1,94%. 

 Aumento do vale-refeição de 
R$ 19,88 para R$ 23,00; 

 Aumento do vale-alimentação de 
R$ 150,00 para R$ 218,00;  

 Aumento do Adicional de Risco de 
Vida (dos Agentes de Segurança e 
Estação) de 10% para 15%.
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02 BILHETE

Plano de Contingência

GREVE: acordo no TRT 
determina o pagamento 
das horas paradas

Enfrentar a luta contra Alckmin e seus 
prepostos no Metrô, varando a madrugada no 
piquete, não é fácil! Ver a cara, no dia seguinte, 
daqueles que furaram a greve e trabalharam sem 
necessidade para não aderir à mobilização da 
categoria, não tem preço!

O Plano de Contingência 
imposto pelo Metrô 

comprovou-se um grande 
fracasso. A empresa conseguiu, 
no máximo, fazer com que 
alguns trechos do sistema 
funcionassem. E mesmo 
assim de forma precária. O 

Metrô expôs os usuários e os 
supervisores que operaram os 
trens a grandes riscos. Uma 
irresponsabilidade sem tamanho!

Mesmo com o Plano, a 
cidade registrou um dos maiores 
congestionamentos de sua 
história: 202 quilômetros. 
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Plano de Contingência

determina o pagamento 
das horas paradas
prepostos no Metrô, varando a madrugada no 
piquete, não é fácil! Ver a cara, no dia seguinte, 

Metroviário faça parte do seu 
sindicato! Sindicalize-se!

Funcionários da CPTM 
garantem reajuste

Os 
trabalhadores 
das Linhas 
11 (Coral) e 
12 (Safi ra) 

da CPTM da Central do Brasil 
suspenderam a paralisação, 
conquistando reajuste de 6,63% 
pendente desde março (data-base) 
e garantia da PR, mas mantiveram 
o estado de greve, para garantir um 
Plano de Carreira, demonstrando 
força de mobilização e abrindo 
negociações para os outros dois 
sindicatos ferroviários.

Parabéns à luta dos 
companheiros ferroviários!

Para efetuar sua sindicalização basta preencher a 
fi cha de sindicalização online (www.metroviarios.
org.br) ou, se preferir, entregá-la a um diretor do 

Sindicato ou na nossa secretaria geral.

fracassa!


