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Vamos intensifi car as lutas 
contra os ataques do Metrô

Os efeitos da privatização das Linhas 5 e 17 e da terceirização das bilheterias do metrô 
ocasionaram impactos na vida dos trabalhadores: perda de postos de trabalho e adicionais, 
mudança de escalas e transferências compulsórias. Além disso, pendências da Campanha 
Salarial e os diversos ataques praticados pela empresa serão discutidos na assembleia

quarta-feira, às 18h30, no Sindicato. Participe!
Assembleia, dia 19/9

TODOS NA ASSEMBLEIA!

Em assembleia no dia 19/9, a 
partir das 18h30, a categoria 
vai debater formas de lutas 

contra os ataques do Metrô e do go-
verno estadual aos trabalhadores. 
Funcionários de todas as áreas es-
tão cada dia mais sobrecarregados 
nos locais de trabalho. A empresa 
tenta retirar direitos e conquistas, 
veja o que está acontecendo:

ASMs – Fim da escala 5x2

Em reunião da comissão de 
trabalhadores com o Metrô no dia 
10/9, o chefe do OPS anunciou que 
a Cia. pretende acabar com a es-
cala 5x2. A proposta é a mudança 
para a escala 4x1x4x3, sob a justi-
fi cativa de aumento do efetivo aos 
fi nais de semana. Os representan-
tes da categoria rejeitaram essa 
mudança imposta, que afetaria a 
qualidade de vida dos funcioná-
rios. Haverá reunião ampliada 
dos ASMs no dia 19/9, às 10h30 e 

15h30, no Sindicato para debater 
esse tema.

OTMs1 – Só a mobilização 
garante direitos

A mobilização dos OTMs1 da 
Linha 5, em conjunto com a ação 
do Sindicato, garantiu que o Me-
trô recuasse na tentativa de re-
tirar direitos dos metroviários 
transferidos compulsoriamente. 
Os funcionários estão assumindo 
postos nas bilheterias e recebendo 
os adicionais de quebra de caixa 
e risco de vida. Seguimos na luta 
pela valorização da função, contra 
a terceirização das bilheterias e 
para que a atividade seja feita só 
por metroviários, com garantia de 
treinamentos e direitos.

OTM2 (Tráfego) – 
Mantida a escala

Após forte mobilização OTs 
durante o ano, a empresa recuou 

da intenção de acabar com a sa-
ída na última volta e, através de 
carta, propôs a manutenção do 
acordo atual até 26/11. O Sindica-
to respondeu com o pedido para 
que se mantenham os critérios 
atuais até a Campanha Salarial 
de 2019.

Manutenção – Ajustes das 
faixas salariais pendentes

Ainda como pendências da 
Campanha Salarial, os ajustes da 
faixa salarial dos cargos de Ofi cial 
de Manutenção e Instalação em 
relação ao Ofi cial de Manutenção 
Ofi cial, Técnico de Segurança do 
Trabalho em relação ao Técnico 
de Sistemas Metroviários e Ofi cial 
de Movimentação na GLG e GMT 
seguem sem defi nição. O Sindicato 
solicitou reunião com a presidên-
cia da empresa para tratar dessas 
e demais pendências da Campa-
nha. Não à reestruturação!
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Uma publicação do

Sindicato dará início à 
devolução dos recursos

A Justiça liberou as duas 
primeiras parcelas 
pagas pela empresa aos 

demitidos da greve de 2014. Em 
reuniões com o Metrô, o Sindicato 
propôs que a devolução fosse 
feita pela folha de pagamento, 
no entanto a Cia. considerou 
a proposta inviável diante da 
necessidade de pagamento de 
impostos e tributos, como INSS e 
IRRF. 

Assim, o Sindicato 
desenvolveu um aplicativo para 
computadores, smartphones 

e outros dispositivos em que 
disponibiliza o cálculo das 
contribuições feitas e valores a 
serem recebidos, para cadastro de 
conta bancária (necessário para 
formalizar o recebimento) ou a 
manifestação de renúncia das 
verbas. Para isso, basta acessar o 
link: devolucao.metroviarios-sp.
org.br ou através de matéria no 
site metroviarios.org.br. 

Reforçamos que foi muito 
importante a solidariedade, a 
participação da categoria nas lutas 
pela reintegração e na democracia 

sindical, que prevalece há 
décadas no Sindicato. Hoje, 
diversos trabalhadores nas áreas 
têm formalizado a renúncia da 
devolução dos recursos para 
o fortalecimento das lutas da 
categoria.  

Diante dos grandes ataques 
do período, como com a 
privatização e  terceirização, 
é fundamental valorização da 
entidade sindical como expressão 
de confi ança na luta por direitos 
e melhores condições de trabalho 
para todos.

Conforme deliberado em assembleia de 17/7, a devolução da verba 
acontecerá a todos os metroviários que contribuíram. O primeiro lote 
com os valores deverá ser disponibilizado até 30/9

AJUDA AOS DEMITIDOS

O prazo para realizar pedido e atualização 
cadastral da equiparação salarial foi prorrogado 
até 18 de setembro. O acesso pode ser feito 
através do site do Sindicato ou pelo link: https://
equiparacao.metroviarios-sp.org.br/

Após isso, o Sindicato solicitará reunião com 
a empresa para entrega das listas. Vamos discutir 
na assembleia formas de lutas para o andamento e 
atendimento de todos. 

Equiparação Salarial  
Cadastre-se até o dia 18/9

O Sindicato vai realizar uma 
campanha contra o assédio sexual 
no metrô. Os recorrentes casos de 
assédio e violência sexual crescem 
dia a dia na sociedade e também no 

transporte. Os casos envolvendo 
trabalhadores, que devem garantir 

a segurança e a qualidade do metrô, 
preocupam e por isso vamos discutir 

e aprovar formas de combater e 
prevenir estas possíveis situações. 

Fique atento e participe da campanha! 

Todos contra o 
assédio sexual!

Eleições da CIPA 
O prazo para realizar as inscrições nas eleições 

da CIPA vai até o dia 17/9. O Sindicato vai disponibilizar 
cota de 100 cópias para impressão dos candidatos dos 
trabalhadores. Entre em contato com a Secretaria de Imprensa através 
do telefone (11) 2095-3619 ou envie seu material para impressão das 
cópias para o e-mail: imprensa@metroviarios.org.br.


