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Participação nos Resultados

Metrô impõe
metas abusivas
A Assembleia do dia 24/2 anunciou
a confirmação do pagamento da
PR no dia 28/2 e o valor mínimo
é de R$ 4.860,93. A empresa
aplicou de forma arbitrária o
redutor sobre a PR, alegando que
o índice de metas atingiu 83,38%.
Os trabalhadores reunidos em
Assembleia consideraram isso
uma afronta à categoria!

O

s metroviários carregam dariamente
mais de 5 milhões de passageiros e este
número só cresce. As metas impostas pelo
Metrô não reﬂetem a realidade, privilegiam
a cheﬁa e têm em sua base de cálculo obras
de estações incompletas e atrasadas, como da
Linha 4 - Amarela, Linha 15 - Prata e Linha
17 - Ouro.
Por isso, lutamos para que os trabalhadores
recebam uma Participação nos Resultados (PR)
igualitária, ou seja, sem a redução de valores
pela atribuição de metas. A empresa tentou
aplicar o desconto de 16,62% sobre toda PR,
mas conseguimos garantir a redução apenas
na variável, dessa forma os salários mais altos
sofrem maior redução.

Contribuição solidária
Para que todos possam receber
os valores, foi deliberado em
Assembleia a contribuição de
R$ 50 (cinquenta reais), na forma
de desconto, para o pagamento da PR
aos demitidos da categoria e para os
funcionários do Sindicato. Em decisão
unânime, os trabalhadores decidiram
não deixar nenhum companheiro sem o
benefício..

BILHETE

02

Comissão da Verdade
investiga o Metrô na ditadura
N

o próximo dia 2 de março
será realizada uma Audiência
Pública na Assembleia Legislativa,
a partir da 9h, com o objetivo
de apurar os crimes junto aos
companheiros metroviários que
trabalhavam na empresa durante o
regime militar.
A Comissão da Verdade do

Estado de São Paulo/Rubens Paiva
vai investigar as empresas que
tiveram participação no período
da ditadura militar, isso passa pela
história da Cia. do Metrô. Devemos
avançar rumo à justiça e reparação
pelos que sofreram por lutar contra
a ditadura. Vamos todos comparecer
e fortalecer essa luta!

CIPA: Boicote continua
Contra a repressão da empresa,
retirando os nomes dos
companheiros demitidos do
processo eleitoral, os trabalhadores
mantém boicote às eleições

Correção

“Letrinhas”

Publicamos no Plataforma nº 620
a conta bancária incorreta para uma
campanha de solidariedade ao companheiro
Alberto Rocha, Agente de Segurança,
demitido por justa causa. Fazemos aqui a
correção e reforçamos a contribuição para o
nosso colega. Deposite qualquer quantia na
Conta Corrente 16145-4, Agência 2445-7,
Banco do Brasil.

O Metrô não está pagando os estepes, ou
“letrinhas” como são conhecidas,
referente ao mês de fevereiro.

Exigimos que a empresa cumpra o acordo
e pague em dia aos trabalhadores!

11
Área

da CIPA. Foi protocolado um
documento em que diversos
companheiros já retiraram suas
candidaturas. Não se inscreva como
candidato e nem aceite ser mesário.

Inscrições prorrogadas!
As inscrições para se candidatar a delegado do 11º Congresso dos
Metroviários foram prorrogadas para o dia 2 de março. A eleição
permanece no mesmo período, de 2 a 6/3. Participe!

MAPA DA QUANTIDADE DE DELEGADOS(AS) POR ÁREA
Total

Quant. Mín.
Mulheres

CCO........................................7................3
CIDADE II ...............................5................3
QUITANDA (GEORG LORB)...1................0
ED. GDE. SP ..........................2................1
ED. CONDE PRATES .............2................1
GERÊNCIAS DE OBRAS .......3................1
L1 ............................................15 ..............5
TRÁFEGO L1 ..........................11 ..............3
L2............................................10 ..............3
TRÁFEGO L2 .........................6................2

Área

Total

Quant. Mín.
Mulheres

L3............................................16 ..............5
TRÁFEGO L3 .........................11 ..............3
L5 - Est/Seg/Traf.....................9................2
CPR/Man. L5 ..........................8................0
VPN L1....................................2................0
VPN L2 ...................................2................0
BASE MAN L1 not...................2................0
BASE MAN L2 not ..................2................0
BASE MAN L1 dia + MRS .......3................0
BASE MAN L2 dia + MRS ......3................0

Área

Total

Quant. Mín.
Mulheres

VPL/PIT/EPB+ Man Linha not .9................0
EPB/Man Linha dia + MRS .....5................0
METRO I.................................5................2
PAT diurno .............................22..............3
PAT noturno (MENOS VPN) ...1................0
PIT diurno ..............................15 ..............2
PIT noturno (MENOS VPL) .....1................0
SEG. L1 e L3...........................19 ..............4
SEG. L2 ..................................4................1

