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Todos à assembleia!

21/7 (quinta-feira)

Após várias denúncias do 
Sindicato, fi nalmente o 
governo Alckmin foi de-

nunciado pelo Ministério Públi-
co por comprar e não utilizar 
26 trens novos. Entre os nove 
denunciados estão Clodoaldo 
Pelissioni (secretário de Trans-
portes Metropolitanos), Jurandir 
Fernandes e Paulo Menezes Fi-
gueiredo (presidente do Metrô). 

Os trens foram comprados 
da empresa CAF por R$ 615 mi-
lhões para operar na Linha 5-Li-
lás do metrô. As composições es-
tão abandonadas e não possuem 

o sistema de funcionamento que 
é utilizado na Linha 5. Além dis-
so, os contratos foram fechados 
em 2011, quando as obras esta-
vam paradas após constatação 
de fraude na licitação das obras. 

Alckmin não tem escrú-
pulos em privilegiar as gran-
des empresas, como a CAF, e 
abandonar a população. Seu 
projeto de privatizar de metrô 
está caminhando e é preciso 
realizarmos novas ações con-
tra ele. Nossos empregos estão 
em jogo. Por isso, é muito im-
portante a participação na as-

sembleia para aprovarmos um 
Plano de Lutas. 

Plano de
 Demissão Voluntária

A empresa já apresentou 
ao Sindicato a sua proposta de 
PDV e marcou para segunda-
-feira (18/7) uma reunião para 
discutir o assunto. O Metrô 
quer abrir as inscrições aos in-
teressados no dia 25/7. O objeti-
vo é reduzir o quadro e os cus-
tos para entregar a empresa ao 
setor privado. 

 18h30, no Sindicato

A luta contra a privatização, por mais contratações, reintegração, intrajornada e PR 
formam a pauta da assembleia que será realizada na próxima quinta-feira. Participe!

Pauta: Campanha Contra a Privatização, necessidade 
de contratações, reintegração, intrajornada e PR
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O Metrô 
precisa 
de mais 
funcionários!
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Mesmo tendo emplacado vi-
tórias em duas instâncias 
na Justiça do Trabalho, os 

37 trabalhadores que ainda estão 
demitidos desde 2014 não podem 
retornar ao trabalho por intransi-
gência da empresa. A categoria de-
monstrou diversas vezes solidarie-
dade aos companheiros injustamen-
te demitidos.

Neste ano a empresa decidiu 

demitir o companheiro Chicão, se-
gurança em PSE. Os trabalhadores 
pressionaram realizando protestos 
e a empresa voltou atrás com a rein-
tegração ao posto de trabalho. Que-
remos o mesmo para todos os demi-
tidos: Reintegração, Já! 

Compareça à assembleia. Va-
mos aprovar um plano de lutas 
para reforçar a solidariedade 
aos demitidos. 

Recentemen-
te a empresa tentou 
retirar funcionários 
da escala base na es-
tação República. O 
Sindicato foi ao local 
e os trabalhadores 
realizaram uma mo-
bilização. A empresa 
foi obrigada a recu-
ar e não vai mais re-
tirar os trabalhado-
res. Este é um exem-
plo de que podemos 
forçar o Metrô a con-
tratar mais trabalha-
dores concursados. 

A necessidade 
de mais funcionários 
faz parte da pauta 
da assembleia do dia 
21/7. A intrajornada 
e a PR também serão 
discutidas.  

Ato na estação Sé, dia 28/6, pela reintegração do companheiro Chicão 

18/7 — segunda-feira
a 8h no EPB diurno
a 10h45 Cidade II
a 22h45 Base LUZ + Fazendinha/TUC/TRD

19/7  — terça-feira
a 8h PCR Diurno
a 8h PTI (Pátio Tamanduateí) – Bloco A
a 14h15 Base VBE
a 22h PCR Noturno
a 23h Monotrilho – Pátio Oratório (POT) – Bloco A
a 23h30 PCR Noturno

20/7  — quarta-feira
a 8h PAT + P1 + P
a 10h45 CCO
a 14h15 Base TRD + TUC
a 23h30 PAT noturno

21/7  — quinta-feira
a 8h Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU e VGO
a 14h15 Base PSO (LUM + IMG)
a 23h30 Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU e VGO

22/7  — sexta-feira
a 8h Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
a 10h45 METRÔ I
a 23h15 REP + BFU

Reintegra, já! 
Com a luta, trabalhadores  
podem reverter demissões

a Veja o Calendário completo no site do Sindicato


