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Metrô tentou PIORAR a PR criando 
novidades “bodes” para privilegiar a alta 

chefia. A luta pela PR igualitária continua

Mobilização 
Campanha da PR

derruba os “bodes” 
R$ 3.251,15 

(parcela fi xa)

+ 40% do salário nominal
 = valor da PR

Ninguém receberá
 menos que  

R$ 4.140,63  
Pagamento será 

feito em 28/02/2013

Em 2007 veio o “bode” 
do fi m da PR igualitária 
e fi cou. Na PR/2007 era 

30% proporcional ao salário base 
mais uma parcela fi xa. Depois, na 
PR/2008, veio o “bode” dos 40%, 
que também fi cou e permanece até 
hoje.

Neste ano, em função da nossa 
greve, conseguimos que o tema da 
PR igualitária tivesse mais peso. O 
Metrô saiu da audiência do TRT, 
em maio, com o compromisso 
de buscar a linearidade da PR no 
prazo de 120 dias. 

Mas o Metrô fez exatamente 
o contrário e criou alguns 
“bodes”. Reduziu a parcela fi xa 
de R$ 3.251,15 para R$ 3.062,21, 

alterou a data de pagamento de 
fevereiro para abril e criou um 
critério para favorecer os altos 
cargos da empresa (presidente, 
diretores, coordenadores, gerentes 
e assessores). 

De maneira unifi cada, com 
mobilização, os metroviários 
souberam dar uma resposta à 
empresa. Retiraram o uniforme, 
usaram adesivos, realizaram 
setoriais e assembleias e 
distribuíram Cartas Abertas à 
População. 

A categoria está de parabéns. 
Não fosse a mobilização, o 
Metrô manteria os “bodes”, 
retrocedendo nossa luta pela PR 
igualitária, que ainda segue. 

Saiba como 
fi cou a PR:



Parcela fixa e valor mínimo 
sem redutor de metas
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Conheça  
os “bodes”

Bode 1: 
Pagamento 
em abril

O Metrô tentou impor o “bode” do pagamento 
em abril. Mas a mobilização da categoria garantiu 
o pagamento em fevereiro, como tem sido feito nos 
últimos anos. 

Depois, o Metrô na maior cara de pau, disse que era 
uma “antecipação”. Sai, bode!

Bode 2: 
Privilégio para 
as altas chefias

O Metrô inovou com o “bode da elite”. O presidente do 
Metrô, Peter B. B. Walker, no desejo de ganhar mais na 
PR de 2012, inventou que para os altos cargos, as altas 
chefias, a regra era diferenciada: 80% do salário nominal.

Essa regra só era vantajosa para quem recebesse 
salário base maior que R$ 8.127,88, aí só entravam 
presidente do Metrô, gerente de Recursos Humanos e sua 
turma. Sai, bode de elite!

40% do salário base + R$ 3.251,15

Não concordamos com as metas 
que o Metrô apresentou. A empresa 
e o governo utilizam diversos 

critérios sobre os quais não 
temos controle nem acordo. Por 
isso, na PR/2011, recebida em 
fevereiro de 2012, lutamos para 

q u e não houvesse o desconto, conseguindo 
que não houvesse redutor na parcela fixa e no 
valor mínimo. 

Na PR/2012, que receberemos até o dia 
28/2/2013, mesmo que as metas não atinjam 
100% não haverá redução na parcela fixa ou no 
valor mínimo da PR. 

(com redutor) (sem redutor)

Valor mínimo: R$ 4.140,63
(sem redutor)

Exemplo: caso as metas atinjam 
99%, haverá redutor de 
1% apenas na parcela 
variável.

Entenda:
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Foram quatro Cartas Abertas 
distribuídas à população 
em várias estações por 

diretores e ativistas. Essas cartas 
também foram publicadas no 
jornal Metrô News. 

Usamos adesivos da 
Campanha, colete, tiramos o 
uniforme, chamamos greve no 
dia 4/10, depois no dia 24/10, 
realizamos setoriais na manutenção, 
na operação, fizemos atos na Sé e 
na frente do prédio da direção do 
Metrô (Cidade II). 

O Metrô continuou utilizando 
o “Linha de Frente”, já conhecido 
por “Linha que Mente” para tentar 
enganar a categoria, algumas 
chefias ameaçaram ativistas. Mas 
a categoria lutou, mobilizou-se 
e participou das assembleias. 
Parabéns a todos os metroviários.  

Categoria está de 
parabéns pela luta!

Metroviários 
mostraram 
disposição 
de luta e 
organização

Assembleia aprova contribuição
A assembleia do dia 23/10 aprovou o desconto de 

R$ 40,00 na PR dos metroviários para pagar a PR dos 
funcionários do Sindicato e cobrir os gastos da campanha.

Fundo dos trabalhadores da Façon 
Durante a assembleia do dia 23/10, foi proposto o desconto 
de R$ 5,00 dos metroviários, no mês de novembro, para a 
formação de um fundo de mobilização dos trabalhadores 
terceirizados da Façon, que foi aprovado. 

Companheiros de diversas áreas questionaram a decisão 
e pediram que esse tema seja melhor discutido na próxima 
assembleia. Todos à assembleia do dia 6 de novembro, 
às 18h30, no Sindicato.

No dia 26 de outubro é comemorado o Dia do Metroviário. 
Parabéns a todos aqueles que são responsáveis pelo 
transporte de mais de 4,5 milhões de usuários por dia!

26 de outubro 
é o Dia do 

Metroviário
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Dia 6/11, terça-feira, às 18h30, no Sindicato

A empresa apresentou 
uma proposta de 
redução de 15 

minutos na jornada para 
os companheiros da escala 
4x1x4x3. No entanto, 
a empresa manteve a 
ilegalidade, já que o período 
ainda é superior às 8 horas 
diárias. 

Além disso, o Metrô 
tenta jogar trabalhador 
contra trabalhador. Na 
proposta para a escala 

4x2x4 retira as horas extras 
programadas noturnas para 
operadores de trem da Linha 
1 e Linha 3. 

Reafirmamos que 
nenhum trabalhador deve 
ter prejuízo e deve trabalhar 
no máximo 8 horas diárias, 
conforme estabelecido pela 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho). 

Com relação à 
equiparação salarial, não 
houve avanço. 

Todos na ASSEMBLEIA
Pauta: 1º) mensalidade sindical sobre o 13º;  2º) Façon

Jornada e 
equiparação 

Na audiência de conciliação realizada em 23/10, o 
TRT propôs um prazo de 30 dias para que o Metrô 
e Sindicato apresentem estudos sobre a jornada e 
a equiparação salarial dos concursados de 2009, 

admitidos de maio de 2011 à abril de 2012 

serão discutidas nos próximos 30 dias

Há 16 anos é feito o desconto da 
mensalidade sindical sobre o 13º salário 
na segunda parcela, que é utilizado para 
o pagamento do 13º dos funcionários do 
Sindicato. A assembleia do dia 6/11 será 

realizada para ratificar essa decisão. 
Também iremos debater o desconto 

aprovado, na assembleia do dia 23/10, 
para a criação de um fundo de luta para os 
trabalhadores da Façon.  

Atenção pessoal do Quadro Operativo (Estação, 
Segurança e Tráfego). Haverá reunião, no Sindicato, 
no dia 30/10, às 10h e 15h30. 
Pauta: jornada de trabalho. 

AS´s da Linha 5 não 
receberam horas extras
Agentes da Linha 5 fizeram horas 
extras em setembro e não as 
receberam no final daquele mês. 
A supervisão reconheceu o erro e 
prometeu pagar numa folha à parte 
na primeira quinzena de outubro. 
O que não aconteceu. Depois, 
prometeram o pagamento para a 
segunda quinzena, antes do final do 
mês. E não vão fazer de acordo com 
o GRH. 

Agora, a promessa é para o final 
de outubro. Para pedir horas 
extras, pedem compromisso dos 
trabalhadores, mas para pagar não 
têm compromisso.  
Paguem o que devem, já!

Metroviários estão na 
semifinal do futebol do Sesi
Os metroviários classificaram-se 
para a semifinal do Campeonato 
de Futebol de Campo dos Jogos 
Estaduais do Sesi (Serviço Social 
da Indústria). A próxima partida será 
realizada no dia 28 de outubro, às 
15h, contra a equipe da Maxxion de 
Cruzeiro, no Estádio Municipal de 
Mogi das Cruzes. 

Futebol noturno nas terças
A galera de Brás convida todos os 
“corujas bons de bola” a jogarem 
nas terças-feiras, a partir das 23h, 
na quadra do Sindicato.  
É só participar!

Reunião da Operação em 30/10


