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A luta contra a privatização  
e a terceirização continua

O resultado das eleições no Brasil anuncia um período de lutas em defesa 
do patrimônio público, dos direitos e das conquistas dos trabalhadores. É 
fundamental a organização e mobilização em defesa do metrô público

O resultado do segundo 
turno das eleições consu-
mou a vitória de Bolsona-

ro no País. 
Na opinião da diretoria do 

Sindicato este resultado é uma 
derrota eleitoral que deverá ter 
graves consequências para os 
trabalhadores.

Bolsonaro foi explícito em 
sua intenção de “privatizar 
tudo”, realizar a Reforma da 
Previdência atacando as apo-
sentadorias dos trabalhadores, 
aprofundar a Reforma Traba-
lhista, perseguir os movimentos 
sociais e o “ativismo”.

Além disso, para os metro-
viários e demais trabalhadores 
do Estado de SP, a derrota se 
aprofundou com a eleição de 
João Doria como governador, 
que além de aliado de Bolsona-
ro, dá continuidade aos gover-
nos do PSDB com o discurso de 

privatização e de criminaliza-
ção dos movimentos sociais.

A direção do Sindicato, com 
distintas avaliações sobre a vi-
tória da extrema-direita, está 
unida para lutar e defender os 
interesses dos metroviários e 
metroviárias, em conjunto com 
os demais trabalhadores brasi-
leiros.

O resultado eleitoral tam-
bém demonstrou uma grande 
resistência. Votaram no Haddad 
47.040.906 pessoas, em branco 
2.486.593, nulos 8.608.105, e se 
abstiveram 31.371.704, totali-
zando 89.507.308 os que não vo-
taram em Bolsonaro. Enquanto 
57.797.847 votaram no Bolsona-
ro. Ou seja, dos mais de 147 mi-
lhões de eleitores, Bolsonaro 
teve 39% dos votos, ou seja, 61% 
não votaram nele. 

Sabemos que muitos dos 
que votaram em Bolsonaro não 

concordam com suas propostas 
de restrição das liberdades de-
mocráticas e ataques aos direi-
tos dos trabalhadores.  

Portanto, nossa tarefa ago-
ra é lutar pelos interesses dos 
trabalhadores e a maioria do 
povo contra os interesses dos 
banqueiros, multinacionais e os 
grandes empresários e latifun-
diários representados no pro-
grama de governo de Bolsonaro.

Vamos fortalecer nossa en-
tidade sindical para que con-
tinue sendo uma importante 
ferramenta de luta em defesa 
das nossas conquistas, contra 
os ataques aos direitos, contra 
o machismo, racismo e LGBT-
fobia, o discurso do ódio contra 
todos aqueles que se opõem a 
suas ideias e em defesa das li-
berdades democráticas. 

Diretoria do Sindicato dos 
Metroviários de SP

Resultado eleitoral
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Uma publicação do

No dia 10/11 
(sábado), a partir 
das 19h30, será 

realizada a festa de 37 
anos de luta do Sindicato. 
O evento será realizado 
na quadra do Sindicato 
e terá a participação da 
Banda dos Seguranças 
do Metrô e do DJ Douglas 
Ribeiro.

O metroviário 
sindicalizado, inclusive o 
aposentado, terá direito 
até a quatro ingressos 
para a festa. Quem 
ainda não é associado 
ao Sindicato, poderá 
se sindicalizar para ter 
direito aos ingressos, 
além de todos os outros 

benefícios.
Você poderá reservar 

seus ingressos por meio 
do telefone ou da Internet 
a partir de quarta-feira, 
dia 31/10. O telefone é 
(11) 97459-7522 (TIM) 
pelo WhatsApp. Pela 
Internet, entre no link 
http://festadosindicato.
metroviarios-sp.org.
br e faça a sua reserva. 
Será gerado um número 
de protocolo que deverá 
ser informado quando o 
metroviário comparecer 
à Secretaria de Esportes 
para retirar os ingressos. 
Os convites têm de ser 
retirados no Sindicato até 
9/11. 

37

10/11
SÁBADO

19h30a partir de

ENTRADA FRANCA

Proibida entrada com comida e bebida

DOUGLAS RIBEIRO
e DJ

Animação

QUADRA  

Local:

Animação

SINDICATO DOS METROVIÁRIOS
R. Serra do Japi, 31 - Tatuapé - SP

QUE DEVE SER ADQUIRIDO COM ANTECEDÊNCIA)

De lutas e conquistasDe lutas e conquistas

(COM APRESENTAÇÃO DE  CONVITE

Festa terá show da Banda 
dos Seguranças do Metrô

Aniversário do Sindicato

O Sindicato completou 37 anos. Fundado ainda 
durante a Ditadura Militar (1981), sempre foi um 
exemplo de luta e de conquistas de direitos. Novos 
desafi os  se apresentam na atual conjuntura e com 
unidade resistiremos  
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