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Na sexta-feira (1º de abril) haverá 
uma Live do Sindicato para discutir 
a conjuntura atual e a preparação 
da Campanha Salarial. Também 
importante é a participação no 
Seminário, que acontecerá no 
dia 2/4, a partir das 9h
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PAUTA: alterações estatutárias e 
                demais deliberações do Congresso
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Campanha Salarial 2022
É hora de organizar a luta!

Participe do Seminário da Campanha
No sábado (2/4), das 9h às 14h, serão discutidos temas 

importantes da Campanha. Entre eles, a complementação da 
Pauta de Reivindicações, eixos da Campanha e a formação 
da Comissão de Negociação. Durante o evento será 
disponibilizada a estamparia de camisetas da Campanha 
Salarial. Leve camiseta, de preferência preta. O evento será 
híbrido (on-line e presencial) com a orientação do Sindicato 
de participação preferencialmente presencial. On-line, 
ACESSE: https://meet.goto.com/metroviarios-sp/seminario

Omomento 
é de 
organização 

de uma forte 
Campanha Salarial. 
Doria concedeu 
20% de reajuste aos 
trabalhadores em 
serviços essenciais. 
Nosso objetivo 
é conquistar 
também 20%, 
além de garantir 
os pagamentos dos 
steps e a isonomia 
salarial. 

Também fazem 
parte da Pauta de 
Reivindicações 
as PRs de 2020, 
2021 e 2022, a 

contratação de 
funcionários por 
meio de concurso 
público e o fi m da 
privatização e da 
terceirização. 

Assista à Live 
do Sindicato, 
na sexta-feira 
(1º/4), às 17h, 
nas redes sociais 
do Sindicato! 
Haverá debate 
sobre conjuntura 
preparatório para 
o Seminário, com 
foco no contexto 
estadual sobre a 
postura do governo 
Doria em relação 
às categorias de SP. 
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Apesar de ter um 
Grupo do Trabalho 
para atuar na 

questão, a empresa não 
apresentou uma proposta. 
Os representantes da 
empresa apenas ouviram 
as reivindicações e 
sinalizaram que vão 
agendar nova reunião na 
semana de 11/4. 

A reunião foi realizada 
entre representantes do 
Metrô e a Comissão dos 
Trabalhadores, formada 
pelos três Coordenadores do 
Sindicato e três membros 
da categoria. Em um 
grupo criado pela base 
para o tema dos steps foi 
constatada a indicação 
de várias pessoas que 
manifestaram o interesse 
e disponibilidade para 

compor essa Comissão. 
Foram eleitos três 
representantes, um para 
cada área: OPE, OPS e 
Manutenção. 

O Sindicato reafirma 
sua posição de que a 
Comissão deveria ser mais 
ampla, com possibilidade 
de maior participação da 
base da categoria.

Metrô mostrou, durante 
a reunião, que atuará 
de forma intransigente 
durante a Campanha 
Salarial. Precisamos 
fortalecer e unificar nossa 
luta. 

Participe do 
Seminário! Leve uma 
camiseta (de preferência 
preta) para estampar 
a luta da Campanha 
Salarial! 

Foi registrada uma 
ocorrência durante o 
feriado do Carnaval 
na Colônia de Férias, 
em Caraguatatuba. 
Um metroviário 
retirou o roteador de 
uso coletivo, instalado 
no corredor, deixando 
os demais hóspedes 

sem internet. 
O Sindicato reitera 

que a coletividade tem 
que ser respeitada e 
que a atitude de um 
metroviário prejudicou 
os demais hóspedes 
da Colônia e acarretou 
prejuízo financeiro ao 
Sindicato.

A Colônia de Férias é de todos!

Inclua seu nome 
na lista que será 
entregue ao Metrô
Uma lista de funcionários 
que têm problemas com 
os steps será entregue 

nos próximos dias à empresa. Se você tem 
interesse em que seu nome faça parte, 
acesse: Queromeustep.metroviarios-sp.org.br  
e cadastre seus dados

Em reunião virtual no dia 30/3 (quarta-feira),  
metroviários reafirmaram suas reivindicações.  
Empresa não apresentou proposta e agendará  reunião 
na semana de 11/4. É preciso fortalecer nossa luta 
para forçar o Metrô a resolver essas questões
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Steps e Isonomia Salarial
Sindicato realiza 

reunião com Metrô 


