
Em reunião realizada no dia 
23 de agosto, a empresa 
finalmente apresentou por escrito 
sua proposta de jornada que, 
ao contrário da reivindicação da 
categoria, não melhora a situação:

Proposta do Metrô não melhora 
a situação da categoria
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Enfi m: a proposta da 
empresa, ao contrário de 
melhorar as condições 

para os trabalhadores, só resolve 
o problema da intrajornada do 
Metrô com a Justiça.

Não acredite quando 
chefetes dizem que o Sindicato 
estaria atrapalhando a 
inclusão de trabalhadores nas 
36 hs semanais. A proposta 
apresentada por escrito (veja 
cópia no verso) mostra a 

intenção do Metrô de fazer a 
categoria trabalhar mais por 
menos. 

Foi cobrado da empresa o 
pagamento correto das horas 
extras pelo divisor de horas. A 
empresa comprometeu-se em 
responder no dia 28 de agosto 
(próxima terça-feira).

Vamos discutir uma 
proposta coletiva e organizada 
da categoria para melhorar 
nossa jornada!

Reunião da 
Operação 

(Estações, Segurança e Tráfego):

Quinta-feira, 
30 de Agosto, às 
10h30 e 15h30, 

no Sindicato 
Compareça!

 Não reduz a jornada para 36 horas
 Não aumenta o número de pessoas na base
 Aumenta o tempo de blendy (período na semanal para quem está na escala 

base) para 120 dias
 Diminui a folga para quem faz 40 horas
 Acaba com a 4 X 2 X 6 X 4 nas estações

Jornada:



02 BILHETE

Enquanto o assessor de 
presidência, que recebe 13 salários 
por ano (aproximadamente R$ 
20 mil ao mês), ganharia com a 
proposta da empresa 80% (R$ 16 
mil), outros trabalhadores na base da 
carreira como os AEs, ASs,  Oficiais 
de Instalações (Civil), Ajudantes 
de Almoxarifado etc, que sequer 
chegam aos R$ 2 mil de salário ao 
mês, esforçando-se para garantir 

o funcionamento do Metrô, têm 
que atingir metas impostas que não 
dependem do seu trabalho, para 
dividir o que sobra.

Já não basta a PR de 1999 que 
a categoria não viu e ainda querem 
atrasar o pagamento da atual para 
abril!

A PR (Participação de 
Resultados) é obtida com o 
sacrifício de todos e deve ser 

dividida de forma igualitária.
Não ao privilégio de poucos, que 

já recebem altos salários o ano inteiro.
Na semana da assembleia, vamos 

intensificar a mobilização com o uso 
do adesivo. Compareça ao Sindicato 
no dia 13, para entre outros assuntos 
de interesse da categoria, decidirmos 
a questão da PR.

Assembleia cheia é a garantia 
da PR igualmente dividida.

PR: Metrô insiste na sua proposta indecente

Ao lado, a 
formalização 
da proposta 
apresentada 
pelo Metrô


