
Foi entregue na mesa de reunião no dia 21/02/2014, e encaminhado  através do 
ofício 018, de 21/02/2014, as principais reivindicações dos Agentes de Segurança. 

       Aumento Salarial de 35%,  equivalente a  RS 1.333,55 (salário base) + RS 466,74 (aumento) 

= RS 1.800,29 (salário base) + RS 540,08 (periculosidade), totalizando R$ 2.340,37.

      Cumprir a escala de Serviço 6x3, conforme consta no acordo coletivo.

     Pagar o quinquênio com a entrega de um “brevê” equivalente a um aumento de 5% no salário.  

Calculado nas seguintes bases:  5% (cinco por cento) ao completar 5 anos no cargo; 10% (dez por cento) ao 

completar 10 anos no cargo; e assim sucessivamente até o limite de 35%.

       Pagar  retroativamente a diferença entre  os  Agente de Segurança do GOE e os  Agente Segurança de 

Estação. Essa diferença equivale aos 14 messes de recebimento pelo GOE.

       Transformar em procedimentos a atuação da Segurança Metroviária nos casos de suicídio:

•   Equiparar os Agentes de Segurança as mesmas condições que são dadas aos Pilotos/Condutores  em casos 

de participação em suicídio, sem questionar suas condições físicas e/ou psicológicas.

• Criar logística com armários nas plataformas para guardar equipamentos usados pela Segurança no 

suicídio, já que esse sinistro ocorre geralmente em nível de plataforma.

• Melhorar a qualidade do material em uso, principalmente as luvas, a máscara, os óculos e pesquisar 

algum tipo de equipamento (pá) que facilite recolher as vísceras ou órgãos internos depositados na Via ou 

no entorno ou sobre os trilhos.

       Igualar o salário dos Agentes de Segurança do quadro  A  com os do quadro B.  (da mesma forma  como 

os Condutores foram equiparados com os Pilotos).

                                     Valor do quadro B – R$ 1.746,14 (quadro “B”)

                                      Valor do quadro A – R$ 1.333,55 (quadro “A”)

                        Hoje, a diferença é de R$ 412,59 , que equivale a  30.9392223763%.

        Por motivos operacionais, pela necessidade de condicionamento físico e para manter a saúde do corpo, 

pagar (ajuda de custo academia) de até  o valor de RS$ 250,00, com a devida comprovação. 

       Pagar adicional de 30% no salário do Agente de Segurança Motorista de viatura, tendo como  referência 

o salário de motorista.

        Promover curso de reciclagem de uma semana sempre que o segurança voltar de férias.

        Melhorar a comunicação entres as estações, com a compra principalmente de rádios terra-terra mais 

modernos, sabemos que o uso de Nextel  voltou, porém  só podem  ser usados se os rádios terra-terra ou o 

telefone operacional  ou ainda o celular não estiverem funcionando. 
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