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Terça-feira, no Sindicato, a partir das 18h30.
Assembleia dia 20/8

Em defesa da CIPA
O Metrô quer reduzir o número de cipistas, mesmo com o aumento 
do número de acidentes de trabalho e com o quadro de funcionários 
reduzido. É preciso defender a CIPA!

Pauta: 18h30 – Apresentação do Balanço Financeiro do Sindicato
19h – Acordo da CIPA e outros interesses da categoria.  Participe!

Reunião com cipistas, 20/8, terça-feira, 
às 17h, no Sindicato. Participe!



Em 2017, com 
um quadro de 
9.153 metroviários 
aconteceram 617 
acidentes. Em 2018, 
com 8.817 funcionários, 
o número de acidentes 
aumentou para 683. 
Os números são de 
relatório oficial do 
Metrô. 

Além disso, o 
governo Bolsonaro 
já revogou 3 Normas 
Regulamentadoras 
(NRs) que trarão 
várias consequências 
negativas, entre elas o 
aumento de acidentes 
de trabalho.

Os metroviários, em 
assembleia realizada em 30/7, 

rejeitaram a proposta da empresa 
de mudança do acordo que 
regulamenta o funcionamento 

das CIPAs. O Metrô 
quer impor uma nova 
configuração para as 
CIPAs, inclusive com a 
diminuição significativa 
do número de cipistas. 

Em reunião 
ocorrida em 13/8,
o Sindicato defendeu a 
manutenção dos cipistas 
e a valorização das 
CIPAs e a empresa ficou 
de avaliar nossa posição 
e apresentar uma 
proposta final. 

No dia 20/8 haverá 
uma assembleia 
para discutirmos 
e definirmos essa 
questão. No mesmo dia, 

às 17h, haverá uma reunião dos 
cipistas no Sindicato. 
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Uma publicação do

Mudanças para pior no MTS

O coordenador do MTS/
ELM está realizando uma 
série de mudanças tanto nas 
equipes quanto nos postos de 
trabalho que desconsideram as 
peculiaridades das atividades, 
como as condições dos locais de 
trabalho para onde estão sendo 
transferidos e as necessidades 
dos funcionários. 

Essas mudanças estão 
gerando muitos riscos de 
acidentes e problemas 
ergonômicos, que podem 
provocar doenças ocupacionais. 
Somado a disso, o assédio moral 
tem sido utilizado por várias 
chefias para tentar calar os 
trabalhadores. 

Os empregados são 

removidos para locais onde 
até as condições sanitárias 
são precárias, com vestiários 
superlotados e até o cúmulo de 
gente batendo ponto e se 
trocando em uma base 
para ir trabalhar em 
outra.

Diante de tudo 
isso, solicitamos 
reunião com o 
MTS para debater 
e corrigir esses 
problemas, assim 
como os cipistas 
levarão essas 
condições precárias 
para discutir na 
CIPA Manutenção 
Linhas. 

Com a reestruturação no MTS, foram nomeadas novas chefi as, 
que estão realizando uma série de mudanças. Feitas de forma 
autoritária, elas estão prejudicando os trabalhadores

 “Reestruturação”

Queremos 
melhores 

condicÕes de 
trabalho no 

MTS/ELM!

As fi nais das competições feminina e masculina de 
futebol de salão do Sindicato vão começar. No dia 17/8 
acontecerão as semifi nais e no dia 24/8 as grandes 
fi nais dos torneios

,

Campeonatos de Futsal 
chegam às fases fi nais

Após 5 rodadas de classificação e 
os jogos das quartas de finais, o torneio 
masculino de futebol terá as semifinais 
no sábado (17/8) entre os times Bons de 
Copo contra o Ilha Carniceiros, às 11h30, 
e Código Verde versus Real Metrô F.C., às 
16h. 

Já o torneio de futsal feminino, que 
estreou neste ano com 6 equipes de 

times de funcionárias do Metrô  e 
de outras categorias, como CPTM, 
saúde e professoras, terão as semifinais 
entre T&P e Destemidas, às 13h, e 2 
Toques e Incidente Notável, às 17h30. 

Nos dias dos jogos haverá churrasco 
e confraternização e no dia 24/8 um 
grande evento celebrará o fim das 
competições no Sindicato. Participe! 


