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Periculosidade

Em pleno período de fi m de 
ano, a direção do Metrô 
aprofunda os seus ataques. 
Várias setoriais foram 
realizadas nos últimos 
dias em consequência da 
anunciada retirada do 
Adicional de Periculosidade 
a partir deste mês. O CCO 
realizou uma reunião 
emergencial e votou duas 
importantes decisões

Setoriais reforçam 
a MOBILIZAÇÃO

USO DE ADESIVO em todas as 
áreas da empresa, de 28/12 a 
1º/1

USO DO COLETE na Operação 
(Estação e Tráfego) de 4/1 a 8/1 
e continuidade do uso do adesivo 
na Segurança, Manutenção e 
Administração, de 4/1 a 8/1

AGITAÇÃO COM CAIXA DE SOM 
nas estações, de 28/12 a 8/1

DISTRIBUIÇÃO de CARTA ABERTA 
À POPULAÇÃO a partir do dia 
29/12Na tarde de 22/12 

(terça-feira) foi 
realizada uma 

setorial emergencial do 
CCO, com a participação de 
quase 40 OTMs-4, não de 
forma simultânea, e com 
diretores do Sindicato. 
Duas decisões importantes 
foram aprovadas. 

Em primeiro lugar, 
a de seguir a agenda 
de lutas do Sindicato, 
no tocante à utilização 
de adesivos, coletes e 
retirada de uniforme. 
Também foi aprovado 
desde já não colaborar 
com horas extras (exceção 

à extensão de jornada 
em caráter emergencial), 
troca de escala (sem 
aviso com a devida 
antecedência) e assumir 
vários consoles.

A segunda decisão 
foi a defi nição de que, em 
não havendo pagamento 
da periculosidade até 
31/12, em 1º/1/21 os OTMs-
4 retornarão à escala 
6x1x2x3 de seis horas. 
Foi agendada, para 28/12, 
votação on-line onde 
serão confi rmadas essas 
decisões. Nesse período 
é importante a união de 
toda a categoria!

Não aos 
ataques 
aos direitos!

EM DEFESA DO
ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE!

CALENDÁRIO DE LUTA

À POPULAÇÃO a partir do dia 

BOM FIM DE ANO para toda categoria e amigos!
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Faça o RECADASTRAMENTO 
de dados do Sindicato

Categoria decide manter 
a Colônia fechada

O Sindicato entende que os governos 
deveriam enfrentar a situação agravante 
com ações contundentes, estimulando 

o isolamento social e agindo para impedir 
aglomerações, como as que ocorrem com 
frequência no transporte. Quanto maior for o 
cuidado, mais vidas serão salvas.

Neste fi m de ano, evite as festas e 
confraternizações. Cuide de quem você ama 
e garanta a vida em primeiro lugar.

A assembleia on-line realizada entre os 
dias 21 e 22/12 aprovou que a Colônia 

de Férias do Sindicato deve permanecer 
fechada por conta da pandemia. 
Metroviários de todas as linhas 

participaram da consulta. O aumento 
de casos, ocupação de leitos e mortes é 

preocupante e exige adoção de medidas 
rigorosas de segurança sanitária
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Se você é sindicalizado, atualize seu cadastro na base de dados do 
Sindicato. Acesse: recadastramento.metroviarios-sp.org.br. 
Essa é uma ferramenta importante para evitar perda de 
informações e agilizar o seu atendimento. Atualize os dados 
pessoais como endereço, telefone, e-mail (particular) e adicione uma 
foto ao cadastro.
Caso você não consiga efetuar o seu recadastramento, envie o seu 
nome completo, RG funcional e CPF para o e-mail 
recadastramento@metroviarios-sp.org.br. 
SINDICALIZE-SE:  se ainda não é fi liado ao Sindicato dos 
Metroviários, fortaleça quem está ao seu lado. 
Acesse: https://sindicalizacao.metroviarios-sp.org.br/
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