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Equiparação Salarial

E

compare com o seu salário
constante no demonstrativo
de pagamento de janeiro
deste ano.

Para veriﬁcar se
a empresa cumpriu o
compromisso, veja se seu
nome está na lista disponível
no site do Sindicato,
acrescentando 8,7% (relativo
ao dissídio coletivo), e

Já os
trabalhadores que não
foram equiparados
o departamento
Jurídico do Sindicato
vai entrar com
ações judiciais para
garantir o direito.
Os interessados
devem comparecer no
Sindicato para receber
mais orientações. Vamos
continuar lutando para que
todos sejam contemplados!

m 17 de março
de 2014, o Metrô
informou através
da carta GRH 73 que 566
funcionários das áreas
Operacionais (GOP, GMT
e GLG) devem receber a
Equiparação Salarial, sendo
a primeira parcela paga em
abril de 2014 e a segunda em
2015.

Mais um demitido
de 2007 ganha
ação na Justiça
O Sindicato conquistou uma vitória
importante no TRT. Alex Fernandes,
atualmente diretor, foi demitido em 2007 por ter
participado da paralisação contra a Emenda 3
e já estava reintegrado em decisão de primeira
instância. A empresa apresentou recurso que
foi recusado por unanimidade. Isso confirma a
legitimidade da luta dos metroviários.

11Acompanhe as

datas do Congresso!
As inscrições para os candidatos a
delegado do Congresso vão dos dia 16 a 26
de fevereiro. A eleição ocorrerá nos dias
2, 3, 4, 5 e 6 de março.
A publicação do primeiro caderno de
teses para o 11º Congresso da categoria está
marcada para o dia 23 de fevereiro. O 1º
prazo para a entrega das teses é dia 13/2, já a
publicação do 2º caderno, com emendas, é no
dia 13/3. O Congresso será realizado entre os
dias 26 e 29 de março. Participe!

BILHETE

02

Seja um Delegado Sindical
Vamos fortalecer a organização da categoria

A

inscrição para concorrer às vagas a Delagado
Sindical ocorrerão entre os dias 4 e 20 de
fevereiro enviando a ﬁcha abaixo ao Sindicato
ou através do e-mail: delegadosindical@metroviariossp.org.br. A eleição acontecerá dos dias 23/2 a 14/3. O
delegado é fundamental para organização da categoria
no local de trabalho e para o fortalecimento de nossas
lutas por melhores salários e condições de trabalho.
O Estatuto do Sindicato prevê a eleição de um
delegado a cada cem trabalhadores na base, garantindo
ao menos um delegado nos postos do Tráfego,
Segurança, Estação, Manutenção e Linhas (conﬁra a
lista ao lado). O mandato é de dois anos e no mínimo
20% das vagas deverão ser preenchidas por mulheres.
Além de ajudar na solução de problemas locais,

serve como um canal de informação e participação na
elaboração dos principais temas do Sindicato. Vamos
fortalecer a luta da categoria, inscreva-se e participe!

Lista de vagas por área
Estações – L1/L2/L3/L5
1 delegado (a) por
estação
Segurança – L1/L2/L3
1 delegado (a) por posto
da segurança
Segurança – L5
2 delegados (as) no
posto da segurança
vagas
Tráfego
L1-JAT/CP ..............3
L2-ANT ..................2
L3-ITT/CP ..............3
L5-CRT/CP ............1
Obras
1 delegado (a) para
GEM/GE4//GE5
Manutenção – L1/L2/
L3/L5
1 delegado (a) por posto

Manut. Pátios vagas
PAT DIURNO ................7
PAT NOT.......................1
PAT NOT-VPN ...............1
PIT DIURNO .................3
PIT NOTURNO .............1
PIT NOT-VPL ................1
PCR DIURNO ...............1
PCR NOTURNO ...........1
PTI DIURNO .................1
PIT NOTURNO .............1

Administração vagas
CCO-SALA NEGRA .......... 1
CCO............................ 2
CIDADE II ................... 6
METRO I ..................... 2
LIBERO I ..................... 1
LIBERO II .................... 2
GE2/PSO/ANR............ 1
QUITANDA.................. 2
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