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A luta contra a entrega das bilheterias o valor necessário para pagar o salário de todos 

ainda não terminou, o Metrô/DF teve uma vitória os aprovados para o cargo de Agente de Estação 

parcial quando o Juiz da 7ª vara do trabalho, no Concurso de 2009 é de menos de R$ 

Oswaldo F. Neme, afirmou em despacho que não 300.000,00 (incluindo quebra de caixa e todos os 

há, na ótica dele, irregularidades quanto à benefícios), como explicar que o salário dos 

contratação de terceirizados para operar as bilheteiros terceirizados é de R$ 550,00? 

Realizaremos no domingo, dia 28 de bilheterias. O MPT está em processo de recurso 

fevereiro de 2010, na Praça Zumbi dos Palmares, dessa decisão de primeira instância, que vai de 

no CONIC a partir das 13h, um grande ato em encontro ao já decidido no Tribunal Superior do 

defesa das bilheterias, contra a entrega do Trabalho em processo idêntico no Rio Grande do 

patrimônio público e pela contratação de todos os Sul. Paralelo a isso diversas ações estão em 

aprovados, participem!curso junto à Delegacia Regional do Trabalho, ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal, outras 

entidades, sindicatos e movimentos.

A defesa das bilheterias sempre foi e será 

um ponto de honra para o sindicato, está inclusive 

presente na nossa pauta de reivindicações 2010. 

Infelizmente o poder econômico e os aliados do 

Governador afastado levaram a melhor nesse 

primeiro momento, mas não podemos de forma 

alguma desistir. Um dos pilares da defesa 

inconteste que o sindicato faz das bilheterias é 

justamente o fato de que a instância superior da 

Justiça do Trabalho impediu tal ilegalidade no 

Metrô de Porto Alegre.

O montante que a empresa Tacom 

receberá por mês é de mais de R$ 1.650.000,00; 

ATO EM DEFESA DAS BILHETERIAS

DO METRÔ PELA CONTRATAÇÃO

DOS APROVADOS NO CONCURSO
O governador está preso, mas

os arrudistas continuam à solta, não

permitam que a arrecadação

do Metrô/DF vá parar nas

mãos dos empresários!

Domingo, dia 28 de fevereiro,

Praça Zumbi dos Palmares,

CONIC, a partir das 13h.

Presença confirmada de sindicatos,

centrais e movimento fora arruda

e toda máfia!

BILHETERIAS DO METRÔ/DF, 

UMA LUTA DE TODOS NÓS!!!
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