
Campanha Salarial 2021

Seminário organiza 
luta pelos direitos!

2 de abril de 2021

662Nº

Proposta da categoria é que as reuniões de negociação 
com o Metrô sejam realizadas às terças e quintas, até 27/4. 
Na assembleia de 6/4 será discutida a realização de uma 
GREVE SANITÁRIA, Plano de Emergência (com vacinação 
para todos) e lockdown com auxílio emergencial

Enquanto o presidente da 
República continua suas 
investidas para tornar-se 

ditador, a pandemia avança e mata, 
até agora, mais de 322 mil pessoas. 
Bolsonaro boicota o programa de 
vacinação o que impede a vacina 
para todos. Já o governador Doria não 
impõe medidas efi cazes para diminuir 
a disseminação do coronavírus, 
principalmente o lockdown com 
emprego e renda mínima de 600 reais. 

É nesse conturbado — e 
dramático — cenário que os 
metroviários estão iniciando sua 
Campanha Salarial. O Seminário, 
realizado no dia 31/3, teve início com 
a participação de convidados, que 
falaram sobre a conjuntura política.

Nivaldo Santana (vice-presidente 
da CTB), Carolina Iara (covereadora 
da bancada feminista pelo PSOL), 

e Altino Prazeres (metroviário e 
dirigente da CSP-Conlutas) foram os 
debatedores. Durante o Seminário 
foram aprovadas as resoluções de 
fortalecer a campanha pelo Fora, 
Bolsonaro e denúncia do governo 
Doria. 

A Campanha terá como estratégia 
o fortalecimento das setoriais nas 
estações (OTMs e ASMs), tráfego, 
manutenção e administração. 
Todas as decisões serão discutidas 
com a Comissão de Negociação. 
Veja no verso sobre a Comissão 
e a complementação da Pauta de 
Reivindicações. 

Vamos nos organizar para 
recuperar as perdas salariais, as PRs 
de 2019 e 2020, defender o Metrus 
e o nosso Acordo Coletivo. Vamos 
precisar de união e organização. 
Prepare-se!

Greve sanitária 
poderá ser 
decretada!

No Seminário foi realizada uma 
homenagem aos metroviários mor-
tos pela pandemia. A situação é gra-
ve e, até agora, os trabalhadores es-
senciais do transporte público não 
foram vacinados. Essa reivindica-
ção e a implementação de um Plano 
de Emergência já foram levadas ao 
Metrô, ao governo estadual e aos 
poderes públicos. Nenhuma respos-
ta até agora. Por isso, é necessária 
a discussão de uma greve sanitária 
em toda a categoria metroviária.

ASSEMBLEIA on-line de 24h a partir das 
19h do dia 6/4 até 19h de 7/4. Participe!

6/4:
TERÇA-FEIRA

Pauta: Vacinação para os trabalhadores do transporte público, Plano de Emergência e a     
possibilidade de uma GREVE SANITÁRIA.  Acesse pelo link: https://sindicato.metroviarios-sp.org.
br/metro/

LIVE do Sindicato a partir das 18h. 
Acesse as redes do Sindicato. Participe!
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Uma publicação do

Durante a realização do 
Seminário da Campanha 
Salarial, os metroviários 

debateram e aprovaram a inclusão 
de eixos que ainda não constavam 
e a alteração de pontos que já 
estavam contidos na Pauta. 
Foi reforçada a necessidade de 
reajustes econômicos relativos aos 
últimos dois anos, já que salários e 
benefícios foram congelados.

Foram incluídas também 
as cobranças pela instalação de 
cabines para os Operadores de 
Trem da Linha 15, a suspensão da 
medida que autoriza Agentes de 
Segurança a atuarem sozinhos e a 
equiparação salarial.

As lutas em defesa do Metrus, 
pelo restabelecimento do serviço 
de restaurantes nos Pátios de 
Manutenção, contra a terceirização 
e pela manutenção dos adicionais 
dos OTMs1 também ganharam 
destaque e foram reforçadas na 
Pauta de Reivindicações. Esses 
foram alguns dos pontos incluídos 
ou modifi cados. Confi ra a Pauta 
completa no site do Sindicato. 

Supervisor Operacional obtém 
direito à aposentadoria especial

Comissão de Negociação será defi nida
O Seminário aprovou tam-

bém os critérios para o es-
tabelecimento da Comissão 
de Negociação da Campanha 
Salarial. Trabalhadores que 
participaram do evento terão 
prioridade na composição e 
onde tiver mais candidatos do 
que a quantidade de vagas, 

será realizada uma eleição 
on-line. 

Caso tenham vagas rema-
nescentes, o Sindicato infor-
mará os meios para a parti-
cipação. Foi aprovado ainda o 
convite à participação de um  
representante da Linha 5 e um 
da Fenametro.

PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES

A desembargadora Lucia 
Ursaia, da 10ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 
3ª Região (TRF-3), considerou 
que a função de Supervisor 
de Linha Operacional está 
submetida à exposição ao 
risco de modo intermitente. A 
decisão se deu em julgamento 

de recurso em processo do 
metroviário Rogério Abdalla 
Bechara, realizado pelo 
Departamento Jurídico do 
Sindicato.

Abdalla trabalhou 
como Supervisor operando 
escadas rolantes, iluminação, 
ventilação, bombas 

seccionadoras, aparelho de 
mudança de via, ruptores 
de corrente entre outras 
atividades que resultam na 
periculosidade elétrica da 
função. A decisão determinou 
a concessão de aposentadoria 
especial por tempo de 
contribuição.


