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Greve vitoriosa!
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Paralisação de 18/1

atingiu seu objetivo:
denunciou à sociedade
as ilegalidades
do processo de
privatização das
Linhas 5-Lilás e 17Ouro e os prejuízos que
provocará. E mostrou
que os metroviários
continuam lutando
com muita disposição
contra a entrega das
linhas

G

raças à unidade e determinação da categoria, nossa greve foi
forte. O Plano de Contingência não conseguiu furar
nosso movimento. A paralisação deixou a empresa e o
governo Alckmin acuados,
obrigados a darem satisfações sobre o leilão de privatização.
Nossas denúncias foram conﬁrmadas. A CCR
venceu o leilão, realizado
em 19/1, num jogo de cartas marcadas. O edital foi
feito sob medida para a
empresa, que já administra
a Linha 4-Amarela.

Imagens da greve

No ﬁnal da tarde de
18/1, a Justiça, acatando
ação de vereadores do
PSOL, concedeu liminar
cancelando o leilão. O leilão só foi realizado porque,
à noite, o Tribunal de Justiça cassou a liminar.
Continuaremos
denunciando as falcatruas da
privatização e entraremos
com todos os recursos jurídicos possíveis. A privatização pode ser revertida pela
opinião pública e a luta
política, sindical e jurídica.
A unidade da direção sindical e da categoria serão
fundamentais para isso.
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12º Congresso d

Categoria organiz
O 12º Congresso dos Metroviários de São
Paulo acontecerá de 1º a 4 de março.
A abertura (1º/3) será na sede da entidade
e os dias seguintes na Colônia do Sintaema,
localizada em Nazaré Paulista. O Sindicato vai
providenciar ônibus para o local, com saída da
sede após a abertura

S

e candidataram às
vagas para delegados
229 pessoas até a
data limite (22/1). Estão
eleitos automaticamente
os companheiros em
áreas onde o número de
inscritos não foi maior
que o de vagas. As eleições
nas áreas onde o número
de candidatos foi superior
à cota estabelecida em
assembleia para o colégio
eleitoral acontecerão
de 29/1 a 7/2. Conﬁra
na página ao lado os
candidatos e áreas.
O Congresso, realizado
a cada 3 anos, é uma
grande oportunidade
para os trabalhadores
organizarem as lutas do
período e a Campanha
Salarial. Por isso, quanto
maior a participação
e envolvimento dos
trabalhadores melhores

serão os resultados para a
categoria.

Teses
O prazo para
apresentação de teses vai
até dia 7/2, às 18h, e devem
ser enviadas para o e-mail
12congresso@metroviariossp.org.br.
Conjuntura
Internacional e
Nacional, Movimento
Sindical, Transportes,
Opressões (Políticas
para Mulheres, Negros
e Diversidade Sexual),
Pautas de Reivindicações
da Campanha Salarial
e Plano de Lutas,
Organização de Base e
Estatuto são itens que
formam o temário do
evento.
As teses enviadas até o
dia 23/1 estão disponíveis
no site do Sindicato.

De 1º a 4 de março, na
do Sintaema, Nazaré

Abertura: 1º/3 na sede do
a partir das 19 hor
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zada luta melhor!

a Colônia
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Conﬁra os candidatos e áreas onde
haverá eleições para delegados
Entre os dias 29/1 e 7/2 acontecerão as
eleições para delegados ao 12º Congresso
da categoria nas áreas e aposentados.
A lista de candidatos nas áreas onde
o número de inscritos foi superior ao
deﬁnido para o colégio eleitoral está logo
abaixo.
As áreas e trechos onde vão ocorrer
eleições são: Estação Linha 1, Tráfego
Linha 1, Estação Linha 3, Tráfego Linha 3,
Segurança Linha 2. Nessas áreas as urnas
circularão nos dias 29/1, 31/1, 2/2, 5/2 e 6/2,

das 10h às 18h, garantindo a passagem nos
turnos. Você poderá votar em até o número
máximo de candidatos(as) por vagas
disponíveis em sua área.
Para os Aposentados haverá urna
disponível na Secretaria-geral do Sindicato
de 29/1 a 7/2, das 10h às 18h, ou voto por
meio de carta através dos Correios.
Os candidatos terão direito a reembolso
para material de campanha de 100 cópias
de uma folha A4. Basta trazer recibo das
cópias para a Secretaria-geral do Sindicato.

Veja os candidatos por áreas:
Estação L1 – 15 vagas
(4 mulheres)

Adelson, Alisson Kameya,
André Bof, Borjão, Bossini,
Camila Pivato, Caroline
Barros, Durval Negrini,
Elisabete Moraes Macedo,
Filipe Amorim, Granito,
Herbert, Isabela Keiko,
Ivânia, Leonardo Silva
Coelho, Luana Diniz,
Miron, Raimundo Cordeiro,
Roberto Campos, Rodrigo
Sousa (Tufão), Silva Alberto,
Shigueko, Vânia Maria e
Willian Bochicchia.

Tráfego L1 – 10 vagas
(3 mulheres)
Almir, Altino, Andressa,
Antonio Freire, Aparecida
Pereira, César de Oliveira
(Sucuri), Edgar Balestro
(Bala), Fernando José,
Guarnieri, Marcelo Bovo
(Taleban), Maridalva,
Marisa Santos, Nelson

Alves, Sônia Freitas, Willian
Martins Mineiro, Wilsão
Santos (Wilsão) e Zatorre.

Segurança L2 - 4 vagas
(1 mulher)
Diego Pereira, Marcelo
Augusto, Ricardo Dourado,
Ricardo Lourenço (Chê),
Ricardo Nery e Rodrigo
Guerreiro.

Tráfego L3 – 10 vagas,
(sendo 3 mulheres)
Alex Santana, César
Amaral, Dagnaldo
Gonçalves, Gilbenita,
Gilberto Alves (Giba),
Maria do Carmo, Marcos
Freire, Margarete Borges,
Marília, Robson dos Santos
Sousa, Rodolfo Molitor,
Ronaldo Campos (Pezão),
Tiago Pereira, Walter
Castro e Zé Silvano.

Estação L3 – 16 vagas
(sendo 5 mulheres)

Aguiar, Alberto Carlos,
Alex Fernandes, Alexia,
Anisio Serafim, Auro
Agostinho, Camila Farão,
Camila Lisboa, Camilo,
Carmen Oliveira, Daniel
Bocaline, Daphnae, Elaine
Damásio, Eunice Eulália,
Fabrício, Fernanda Peluci,
Flaviane, Jeanice, Godoi,
Hipólito Antonio, Márcio
Diniz, Maruzan, Ricardo
Pinto Silva ITQ, Ricardo
Santos (Pelé), Ricardo
Senese, Sean Hieda, Yane
e Wagner Lemos.

Aposentados –
5 vagas:

Alexandre Leme, Bosco,
Laide Rangel, Margarete
Arantes, Maurão, Negri,
Onofre, Oswaldo Nai
Filho, Wagner Gomes e
Zé Carlos.
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Seminário discutirá impactos
da Reforma Trabalhista
No próximo dia
3/2, a partir das
9h, o Sindicato vai
realizar o Seminário
“Impactos da
Reforma Trabalhista
no Acordo Coletivo
dos Trabalhadores e
nas Ações Sindicais”
A aprovação da Lei 13.467 é um dos maiores ataques aos direitos dos trabalhadores em
décadas.
O evento vai contar com a participação da
Dra. Ivani Bramante, juíza da 2ª Região do Tribunal Regional do Trabalho, do juiz Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da
Associação Nacional dos Magistrados da Jus-

tiça do Trabalho (Anamatra), e do Dr. Aristeu
Neto, advogado do Sindicato dos Metalúrgicos
de São José dos Campos e outras entidades sindicais.
Convidamos todos a participarem da atividade para o fortalecimento das lutas pelos
direitos e em defesa do Acordo Coletivo.
Participe!

Desﬁle da Banda do Trem Elétrico é
no dia 9/2. Participe!
Já começaram os preparativos para o grande
desﬁle da Banda do Trem Elétrico, que neste ano
acontece na sexta-feira (9/2). O calendário de
atividades da Banda, apelidado de Esquentando os
tamborins, está a todo vapor. Neste ano, o bloco
faz uma homenagem às mulheres com o tema:
“Lugar de mulher é onde ela quiser”. A concentração
para o desﬁle é a partir das 18h, na Rua Luís Coelho
esquina com a rua Matias Aires. Participe!
Uma publicação do
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