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O objetivo do governo Alckmin é demitir me-
troviários, precarizar a prestação de serviços 
e aumentar ainda mais a tarifa, o que afetará 

duramente a população. A terceirização das bilhete-
rias pode provocar a demissão de cerca de 1.200 me-
troviários e a Manutenção também poderá ter áreas 
terceirizadas. 

Já a entrega da Linha 5-Lilás aos empresários 
tem data marcada: 28/9. Não temos, portanto, outra 
saída a não ser lutar contra a terceirização e a priva-
tização com todas as nossas forças. É uma questão de 
sobrevivência da categoria metroviária!

Participe das atividades organizadas pelo Sindi-
cato, que também são contra as reformas de Temer. 
Vamos dar continuidade ao nosso Plano de Lutas!

A assembleia de 
31/7 decidiu pela 
continuidade das 

atividades do Plano de 
Lutas e reafi rmou a luta 

contra o treinamento 
dos SSEs para operarem 

trem, que coloca em 
risco os metroviários 

e a população. Nova 
assembleia está 

marcada para 8/8 
(terça-feira)

Categoria mobilizada contra a 
terceirização e privatização!

Plano de Lutas
 Manutenção do Estado de Greve
 Continua a retirada de 

uniforme
 Continua o uso 

do adesivo
 Setoriais serão 

realizadas 
na próxima 
semana

ASSEMBLEIA, 8/8  
Terça-feira, às 18h30, no Sindicato. 

Pauta: Luta contra a terceirização e  privatização no metrô
e as reformas de Temer
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Uma publicação do

Divisor de Horas 
Cálculos em fase fi nal

Os cálculos das ações de Di-
visor de Horas estão em fase 
fi nal. Logo as ações serão dis-
tribuídas entre os advogados 
para a execução. Após a distri-
buição, o processo segue rito 
parecido com o de uma ação 
comum. O juiz toma conhe-
cimento e convoca a empre-
sa para manifestar defesa ou 

concordar com os valores apresentados. 
Por tratar-se de prazos da Justiça, os pagamentos podem demorar 

algum tempo. Para mais informações, procure o Departamento Jurídi-
co do Sindicato e fale com um advogado (fones: 2095-3620/3621/3627).

O Campeonato de Futebol do Sindicato 2017 está 
chegando ao fi m.

As equipes fi nalistas Bons de Copo e Lokomotiva 
vão se enfrentar às 11h. A disputa pelo terceiro lu-
gar entre PIT e MTV/REN ocorrerá às 9h. No local 
haverá uma confraternização após os jogos. 

Traga a sua família, amigos e participe!

Reunião com cipistas no Sindicato na quarta-feira, 9/8, às 10h e 18h. 

Sindicato é contra redução 
do número de cipistas

Grande Final do Campeonato de 
Futebol de Campo 2017

A grande fi nal do vai 
acontecer no próximo 
sábado, dia 5 de agosto, 
a partir das 9h, no 
campo de futebol do PIT

Colônia de 
Férias fechada 
em setembro

A Colônia de Férias do 
Sindicato (Caraguá) 

fi cará fechada durante 
o mês de setembro 
para a realização 

de reformas e 
manutenção. 

CIPAs

No dia 2/8 foi realizada uma reunião 
com o Metrô referente ao Acordo Co-
letivo (ACT) que regulamenta o fun-
cionamento das CIPAs. A empresa 
propôs duas alterações: redução do 
número de cipistas de 156 para 109 e 
votação por urna eletrônica. O Sindi-
cato se posicionou contrariamente à 
diminuição e acrescentou a proposta 

de colocar no Acordo Coletivo a ga-
rantia da presença do Sindicato nas 
reuniões. 

Uma nova reunião com o Metrô 
foi agendada para 11/8, às 10h. O Sin-
dicato convoca reunião com cipistas 
para debater as mudanças propostas 
pela empresa e apresentar a posição 
dos trabalhadores sobre os temas.


