
Assembleia híbrida às 19h
TRANSMISSÃO E VOTAÇÃO ON-LINE

PAUTA:  PR, Steps e Acordo de Jornada. 

PARTICIPE!Para a ASSEMBLEIA Acesse:
https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/

A primeira parte da assembleia será presencial e on-line. Vá ao Sindicato 
se puder. Para participar presencialmente será necessária a 
apresentação de comprovante de vacinação.

20/1
QUINTA-FEIRA

13 de janeiro de 2022

697Nº

Governo estadual e empresa 
continuam desrespeitando a 
categoria. Não se manifestam 
sobre o pagamento da 
segunda parcela da PR de 
2019. A assembleia de 20/1 
vai discutir as formas de luta 
inclusive podendo marcar 
greve para que o governo do 
estado e a direção do Metrô 
paguem o que nos devem

PR
Metrô: pague o  

que nos deve! 
E de forma justa!

O Metrô deve aos seus traba-
lhadores e trabalhadoras 
o pagamento da segunda 

parcela da PR de 2019. O TST 
(Tribunal Superior do Trabalho) 
definiu o prazo máximo de paga-
mento até 31/1/2022. No entanto, 
por enquanto prevalece a total 
intransigência do governo esta-
dual e da empresa, que se recu-

sam a dialogar com o Sindicato. 
Mais uma vez, a empresa si-

nalizou que pretende pagar mais 
para os altos salários e muito me-
nos para aqueles que realmente 
fazem o transporte funcionar. É 
mais uma provocação!

O Sindicato e categoria soli-
citam que a empresa apresente 
os valores que pretende pagar. 

O Sindicato e os metroviários e 
metroviárias querem uma PR 
igualitária! Trabalhadores vão 
utilizar adesivos nos dias 18, 19 
e 20 de janeiro.

Chega de enrolação! Que o 
Metrô cumpra a determinação 
da Justiça e pague a PR de forma 
justa! Queremos mais investi-
mentos e menos tarifa!
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Uma publicação do

Categoria vai batalhar por  
Steps e isonomia salarial

Sindicato faz abaixo-assinado 
contra restruturação

O artigo 5º da Constituição Federal afirma que 
“todos são iguais perante 
a lei” e, no 7º proíbe “dife-

rença de salários (...) por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil”. Já o 
artigo 460 da CLT não dá margens 
para dúvidas e estabelece que “o  
empregado terá direito a perceber 
salário igual ao daquela que, na 
mesma empresa, fizer serviço equi-
valente ou do que for habitualmen-
te pago para serviço semelhante”.

Não há razões para que o Me-
trô mantenha a prática de dis-
torções salariais. Por isso deve 
restabelecer imediatamente os 
pagamentos dos Steps e adotar po-
líticas para a adoção definitiva da 
isonomia salarial na empresa.

O Metrô comete grande injustiça com catego-
ria ao não praticar a isonomia. É notório ter tra-
balhadores exercendo a mesma função e ganhan-
do muito menos, o que evidencia a discriminação 
com os funcionários mais novos. Setoriais e as-
sembleia vão debater formas e ações de luta para 
garantir os direitos dos trabalhadores! Pague o 
que nos deve!

Começou a circular na categoria um abaixo-assinado contra as mu-
danças aplicadas pela empresa que pretendem retirar postos de 

trabalho e promover acúmulo de funções. No dia 3/1 a empresa deu 
início a treinamentos de funcionários da Manutenção para substituir 
os OTMsII – Estação no trecho VPT a CKB da Linha 2 – Verde no turno 
noite.

Desta maneira querem precarizar as relações laborais e abrir o 
caminho à privatização.

O Sindicato defende a suspensão imediata dos treinamentos e a 
abertura de diálogos sobre possíveis mudanças em áreas e locais de 
trabalho. Assine o abaixo-assinado em defesa dos postos de trabalho 
e dos direitos.

SEMPRE NA LUTA

Os metroviários não aceitam mais distorções 
e diferenças salariais. Os trabalhadores 
vão lutar pelo pagamento dos Steps e pela 
aplicação do princípio da isonomia salarial 
que embasa a equiparação salarial
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