
Ato contra 
aumento das 
tarifas em 11/1

10 de Janeiro de 2018

566Nº

 Pauta: Preparação da GREVE contra a privatização, terceirização 
das bilheterias e aumento das tarifas

Para denunciar a entrega das Linhas 5-Lilás e 17-Ouro, a categoria votou a 
greve e outras atividades. Veja as ações:

 11/1: entrevista coletiva, às 11h, 
no Sindicato, para denunciar 
que o processo de privatização 
é de cartas marcadas e divulgar 
a “vencedora” da licitação, que 
acontecerá no dia 19/1

 11/1: reunião às 14h, no Sindicato, 
do Fórum em Defesa do 
Metrô Público e Estatal com 
participação de Centrais Sindicais 
e movimentos populares. Será 
defi nida a data da distribuição de 
Carta Aberta à População

 11/1: matéria no Metrô News 
denunciando a privatização, a 
terceirização das bilheterias e o 
aumento das tarifas

 19/1: ato público, a partir 
das 14h, em frente a Bolsa 
de Valores (rua Quinze de 
Novembro, Centro), onde 
está marcado o leilão de 
privatização

 Realização de setoriais nas áreas 
(veja calendário no site do 
Sindicato)

ASSEMBLEIA, 17/1

A categoria decidiu realizar uma paralisação de 24 
horas no dia 18/1 contra a privatização do metrô, a 

terceirização das bilheterias e o aumento das tarifas. 
Uma nova assembleia será realizada no dia 17/1

Ao lado de outros 
sindicatos e movimentos 
sociais, participaremos 
de um ato público contra 
o aumento das tarifas do 
transporte, que passou 
a valer no dia 7/1. O ato 
será realizado a partir das 
17 horas, em frente ao 
Teatro Municipal 
(Praça 
Ramos de 
Azevedo, 
Centro).

 (quarta-feira), no Sindicato

GREVE 
de 24 horas no dia 18/1!
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Uma publicação do

O Congresso da categoria tem o objetivo de organizar os trabalhadores para as suas tarefas 
mais importantes. O 12º Congresso será realizado entre 1º e 4 de março de 2018. A abertura 
acontecerá na sede do Sindicato às 18h do dia 1º. De 2 a 4, ele terá continuidade na Colônia 
de Férias do Sintaema, em Nazaré Paulista. 
Veja mais informações

Organizar para lutar

 22/1: encerra-se, às 18h, o prazo para inscrição 
de delegados. A inscrição pode ser feita pelo site 

e aplicativo do Sindicato, na Secretaria-geral ou 
diretamente com um diretor.

23/1: prazo para os interessados enviarem as 
teses para que elas sejam publicadas no site do 
Sindicato em 29/1. O prazo fi nal para apresentação de 
teses é 7/2/2018. 

29/1: Nesta data serão publicados no site do 
Sindicato as teses já inscritas. O site será atualizado 
com as teses que forem apresentadas posteriormente. 

29/1 a 7/2: nesse período haverá a eleição dos 
delegados.

7/2: encerra-se, às 18h, o prazo defi nitivo para 
apresentação de teses. 

A Comissão Organi-
zadora estabeleceu 
os critérios e prazos 

para a apresentação de te-
ses. Elas devem ser apre-
sentadas em grupos com, 
no mínimo, 15 assinaturas. 
Cada tese deve abordar ao 
menos 5 itens do temário, 
não ultrapassando 15 mil 
toques no total. As teses 
devem estar identifi cadas 
com subtítulos, com os te-
mas a que se referem. 

O temário do evento é 
composto pelos seguintes 
itens: conjunturas nacio-
nal e internacional, mo-
vimento sindical, trans-

porte, opressões (políticas 
para mulheres, negros e 
diversidade sexual), pauta 
de reivindicações da Cam-
panha Salarial e Plano de 
Lutas, organização de base 
e estatuto. 

As teses individuais 
deverão ter no máximo 3 
mil toques para tratar de 
todos os temas do Con-
gresso. 

As teses, coletivas ou 
individuais, poderão ser 
enviadas para o e-mail 
12congresso@metrovia-
rios-sp.org.br ou protoco-
ladas na Secretaria-geral 
do Sindicato.

Eleição 
CIPA 
O prazo para inscrição 
das CIPAs da Linha 
15, Edifícios e Obras 

acontecerá de 22/1 a 5/2. 

As eleições acontecerão entre 
5 e 9/3. 
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Samba no Sindicato
Esquentando os Tamborins! A Banda do 

Trem Elétrico convida 

para o Samba no 

Sindicato. Vai rolar na 

próxima sexta-feira 

(12/1), a partir das 20h. 


