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Dia 7/11, sábado, no Sindicato

A necessidade deste 
Seminário se dá 

devido a realidade 
que os trabalhadores, 
principalmente da 
segurança, enfrentam 
todos os dias. Os casos 
de violência a que todos 
nós estamos expostos 
é alarmante e notícias 
de mortes, suicídios, 
agressões, roubos e 
assédios  na sociedade 
refl etem dentro do 
sistema metroviário e são 
cada vez mais frequentes.

O aumento 
da violência, a 

criminalização da 
pobreza, a falta do 
emprego formal 
– levando muitos 
profi ssionais para a 
informalidade –, a 
mendicância, entre 
outros, são refl exos 
da crise política e 
econômica que assola 
o país e o mundo. É 
necessário refl etir o papel 
de seguranças, polícias 
e forças armadas como 
sujeitos que também 
fazem parte da classe 
trabalhadora. Participe 
do Seminário!

O Sindicato vai realizar no dia 7 de novembro 
(sábado), a partir das 9h, um  Seminário sobre 
Segurança Pública. O evento vai discutir os 
problemas tanto para a categoria quanto para 
a população. Ele não se restringe apenas aos 
trabalhadores da segurança do Metrô, mas 
também a todos os metroviários e metroviárias 
que queiram participar e enriquecer ainda mais 
este debate (veja mais detalhes no verso)



2 BILHETE

Por que é importante 
participar do Seminário?

O Seminário tornou-se uma necessidade devido a realidade que o 
metroviário enfrenta hoje. As ocorrências de violência são cada vez mais 
frequentes. Por isso, precisamos discutir qual é exatamente o papel do 

trabalhador metroviário, cobrar melhores condições de trabalho, respaldo 
da empresa e dos orgãos externos que nos atendem

RENATA CRISTINA - Policial civil e presidente do Sindicato 
dos Policiais Civis do RN.

PADRE JÚLIO LANCELOTTI - Ativista dos direitos 
humanos.

AMÉRICO GOMES - Advogado e formador 
do ILAESE e membro do 
Fórum dos Trabalhadores 
Perseguidos pela 
Ditadura.

O evento é gratuito, para participar basta confirmar 
sua presença na Secretaria-geral do Sindicato pelo 
telefone 2095-3608 ou pelo e-mail 
sindicato@metroviarios-sp.org.br

Compareça, sua participação é fundamental para a 
formulação de políticas e melhorias para os trabalhadores 
e para a população.

Para contribuir com este debate, 
convidamos personalidades como: 


