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LUTAR para garantir os STEPS!

A categoria metroviária NÃO ACEITA O CALOTE dos STEPs. Continua o Estado de Greve.
A luta continua com setoriais, uso de adesivos e um dia de mobilização em 5/10. Jurídico 

do Sindicato INGRESSOU com AÇÃO de CUMPRIMENTO DO ACORDO COLETIVO

CONTINUA A MOBILIZAÇÃO

üü Manutenção do ESTADO DE 
GREVE

üü Realização de SETORIAIS EM 
TODAS AS ÁREAS

üü DIA DE LUTA E MOBILIZAÇÃO
PELOS STEPS EM 5/10, com 
distribuição de Carta Aberta 
à População e utilização de 
adesivos

No dia 15/9, o 
Sindicato foi 
recebido por 

dois representantes 
do Metrô e um da 
Secretaria de Transportes 
Metropolitanos, que 
confi rmaram o número 
de pessoas que ainda 
não receberam os Steps 
e o valor necessário para 
esses pagamentos. No 
dia seguinte, a direção 
do Metrô divulgou 
um comunicado 
afi rmando que o tema 
está “encerrado”. Para 
os metroviários e 
metroviárias, o assunto 
só estará encerrado 
quando todos que 

tiverem direitos aos 
Steps receberem os seus 
devidos pagamentos. 

A assembleia 
realizada entre os 
dias 22 e 23/9 aprovou 
algumas ações de luta 
para forçarmos os 
pagamentos (veja ao 
lado). O Departamento 
Jurídico do Sindicato 
entrou com uma Ação 
de Cumprimento do 
Acordo Coletivo, com 
pedido de liminar. A 
ação tem o objetivo de 
obter os pagamentos 
para todos que atingiram 
nota igual ou acima 
de 7,5 na Avaliação de 
Desempenho.

PLANO DE LUTAS
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A assembleia 
realizada entre 
os dias 22 e 23/9 

repudiou a contratação 
de empresas 
terceirizadas de 
vigilantes para atuar 
na Segurança do Metrô. 
Também posicionou-se 
contra a contratação de 
um Coronel aposentado 
da PM para chefiar 

o departamento. A 
empresa, em vez 
contratar e treinar 
ASMs, prefere 
militarizar o setor e 
pagar R$ 16 milhões 
para contratar 
vigilantes. Tenta, 
assim, dar um enorme 
passo na destruição 
do Metrô Estatal e de 
Qualidade.   

O Sindicato 
denuncia a inoperância 
do PÈC (Posto de 
Equalização de 
Controle). O posto faz 
os remanejamentos 
de funcionários 
sem critérios e sem 
conhecimento do 
campo. Os responsáveis 
ficam trancados em 
uma sala e não sabem 
a real situação das 
estações. Quem tem 

condições para realizar 
os remanejamentos são 
os OTMsIII, que estão no 
dia a dia trabalhando 
nas estações.

O PEC tem em torno 
de 20 funcionários, 
entre OTMsI e III. 
Com a escassez 
de trabalhadores, 
esses funcionários 
teriam mais utilidade 
prestando serviços à 
população.

Para que serve o PEC?

üü    Realização de setoriais 
em todas as bases da 
Segurança 

üü    Utilização de adesivo em 
defesa de contratações por  
meio de concurso público

üü    Cobrar judicialmente a 
convocação de Seguranças 
aprovados no concurso 
vigente e contra a 
contratação  de vigilantes 
terceirizados

Os ataques são graves. Metrô quer avançar no processo de militarização da 
Segurança, com a nomeação de um Coronel da PM para a chefia da área, e na 

terceirização, com o fechamento de contratos com empresas de vigilância
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ENFRENTAR a terceirização 
e a militarização!

DATA HS PERÍODO LOCAL

27/10 (3ª feira) 8h DIURNO PAT Diurno

28/9 (4ª feira) 8h  DIURNO PIT Diurno

29/9 (5ª feira)
8h DIURNO

Base PSO+(SAU/VGO/
ANR/VMN/TRD)

8h DIURNO PCA/CCV

30/9 (6ª feira) 8h DIURNO POT diurno

3/10  (2ª feira) 8h  DIURNO EPB diurno

4/10 (3ª feira) 8h  DIURNO Base REP + (LUZ)

5/10 (4ª feira) 8h  DIURNO
Base PPQ-Fazendinha + 
TUC e TRD

6/10 (5ª feira) 8h  DIURNO PTI (Pátio Tamanduateí)

10/10 (2ª feira) 23h NOTURNO Base BFU

11/10  (3ª feira)

23h NOTURNO PIT noturno

23h NOTURNO
 Base PSO+(SAU/VGO/
ANR/VMN/TRD)

23h NOTURNO
ORT e VTL (Monotrilho/
Linha15)

13/10 (5ª feira)
23h NOTURNO POT noturno

23h NOTURNO Base VMD (LUM)

17/10 (2ª feira) 23h  NOTURNO Base REP

18/10 (3ª feira) 23h NOTURNO
Base IMG + Zeladoria 
Man. L2

19/10 (4ª feira)

23h NOTURNO EPB noturno

22h NOTURNO P/P1 (antigo WJA)

23h NOTURNO PAT noturno

20/10 (5ª feira) 22h45 NOTURNO
Base LUZ + 
(Fazendinha/TUC/TRD)

A categoria aprovou algumas AÇÕES 
para ENFRENTAR esses ATAQUES: 

SEGUR ANÇA

SETORIAIS DA MANUTENÇÃO

üü    DEFESA DA PERICULOSIDADE: os trabalhadores do CCO, da 
Pintura e Oficina de Degraus utilizarão bótons em defesa do 
Adicional de Periculosidade.

u Terça (27/9), troca de turno TTI

u Quarta (28/9), troca de turno SÉ

u Quinta (29/9), troca de turno Tolstoi


