
Após as manifestações dos 
trabalhadores e do Sindicato, contrários 

à primeira proposta de reajuste, a 
CCR apresentou uma nova posição da 

empresa: 4% de correção sobre os itens 
econômicos. Aos Operadores de Trem a 
empresa considerou além dos 4% mais 
5% na tabela salarial, o que minimiza a 

diferença salarial com o operador de 
trem de Salvador (Bahia). Participe da 
assembleia on-line de 24h a partir 

de hoje (18/3), às 19h. 

CCR apresenta nova 
proposta de 4% de reajuste

18/3/2021

Linhas - 5 Lilás e  17 - Ouro
e

Linha 4 - Amarela

Campanha Salarial 2021

     ASSEMBLEIA ON-LINE de 24h. Participe!
Das 19h de 18/3 (quinta-feira) até 19h de 19/3. Pauta: 
proposta de reajuste apresentada pela CCR e outros pontos da 
Campanha Salarial 2021. ACESSE:

https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/

Depois da carta enviada 
pelo Sindicato rejeitando a 
primeira proposta de 3% 

de reajuste salarial e nos demais 
pontos econômicos, a empresa 
apresentou nesta quinta-feira 
(18/3) seu último posicionamento 
de correção salarial de 4% linear, 
retroativo a 1º de março. A CCR 
apontou que a proposta é global 

e só será aprovada em conjunto 
com o fechamento da Campanha. 

Foi estabelecido o 
compromisso de discussão das 
cláusulas relativas a jornada 
de trabalho e banco de horas, 
no prazo de até 90 dias, por 
intermédio de uma Comissão 
Paritária.

Diante da realidade atual 

brasileira, passando por grave 
crise econômica e social, o 
Sindicato entende que, mesmo 
não atingindo os índices 
infl acionários do período, a 
proposta atual é melhor se 
comparada com a situação da 
maioria dos trabalhadores do 
País e considera legítima a sua 
aprovação.
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Tabela de salários: veja como fi cará

  para conquistar mais direitos, melhores 
remunerações e condições de trabalho! A entidade 

garante o sigilo para evitar perseguições por parte da empresa.

Sindicalize-se

Para os Operadores de Trem, o reajuste 
apresentado foi de 4% mais 5% da 
tabela salarial, totalizando 9,2% (veja 

o cálculo). A pressão do Sindicato e da 
categoria, revoltada com as más condições 
de trabalho além das injustiças em 
comparação com os operadores de Salvador 
resultou na mudança de postura da CCR 
sobre estes trabalhadores. 

Embora não tenha atingido o valor 
necessário para equiparação, a proposta 
diminuiu as enormes diferenças salariais da 
função se comparados  com metroviários de 
todo o País. 

Operadores de TremOperadores de Trem

Confi ra o cálculo sobre os salários
Multiplique o salário x 1,04 (relativo aos 4%). Os Operadores de Trem devem multi-

plicar o salário x 1,04 e depois x 1,05 (relativo aos 5% de correção na tabela salarial). 

Função/Cargo Salário Mensal

Agente Atendimento e Higiene R$ 1.281,54

Agente Serviços Gerais R$ 1.281,54

Líder Atendimento e Higiene R$ 1.646,89

Agente Atendimento R$ 1.646,89

Agente Manutenção R$ 1.646,89

Agente Atendimento Manutenção — Civil R$ 2.433,60

Agente Atendimento Manutenção R$ 2.956,72

Agente Administrativo I R$ 1.953,03

Agente Atendimento Orientação R$ 1.953,03

Agente Atendimento Segurança R$ 1.953,03

Agente Atendimento Operador de Trem R$ 2.556,37


