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Nº

655

POR DIREITOS E EMPREGOS

Fortalecer a

MOBILIZAÇÃO!
A

Sem uma grande mobilização, Doria e a direção do Metrô vão
arrancar nossos direitos e acabar com nossos empregos.
Participe das atividades convocadas pelo Sindicato e da
assembleia on-line que será em 26/1. Continua o uso de adesivos
e coletes. É o nosso futuro que está em jogo

categoria decretou Estado de
Greve e agora é o momento
de intensiﬁcar a mobilização
contra a retirada de direitos e empregos. É
importante a participação de todos. Todas as
áreas estão sofrendo o desmonte imposto pelo
governador Doria e a direção do Metrô.

Participe da setorial da sua área.
Continua o uso de adesivos e coletes.
Haverá agitação em algumas estações.
Confira:

O que está em jogo
Manutenção dos nossos empregos
(empresa tem demitido de várias
formas, em todas as áreas)
Continuidade do Adicional de
Periculosidade em várias áreas
Pagamento da Participação nos
Resultados (PR) de 2020 e de 2021
(empresa oficializou que não quer
pagar)

 21/1 – 6h – Estação Vila Prudente

Pagamento dos steps

 22/1 – 6h – Estação Jabaquara

Deter a terceirização das
bilheterias

 26/1 – 6h – Estação Itaquera
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https://facebook.com/metroviariossp ou https://www.youtube.com/metroviarios

ASSEMBLEIA on-line

(das 19h às 22h)

Para a ASSEMBLEIA ACESSE: https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/metro/

PARTICIPE!

VOTE EM: https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/metro/

Pauta: Greve em 27/1. Haverá concentração de metroviários na sede do Sindicato
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Sindicato terá reunião com
secretário de Transportes
No dia 26/1 o Sindicato realizará uma reunião com o
secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.
A reunião foi articulada com apoio dos deputados federais
Orlando Silva (PCdoB) e Paulo Teixeira (PT). As demissões,
que agravam o problema da falta de quadro no Metrô, é a
pauta do encontro. O Sindicato também pretende discutir
sobre o indicativo de greve para 27/1.

Vacina para todos!
Em tempo recorde, cientistas de todo o mundo conseguiram desenvolver
vacinas capazes de evitar as consequências do coronavírus. Somente com
a imunização em massa da população será possível acabar com a pandemia
e retomar a normalidade. Mesmo diante da oposição de Bolsonaro contra a
principal medida de salvação, o povo deve aderir à vacina

N

o domingo (17/1), a
Agência Nacional
de Vigilância
Sanitária (Anvisa) concedeu
a autorização para uso
emergencial das vacinas
CoronaVac e da Oxford/
AstraZeneca, o que permitiu
o início da campanha de
vacinação no Brasil. Mais de
57 países já haviam iniciado a
vacinação antes do início no
território nacional.
Em diversas declarações,
o presidente atacou a vacina
produzida pelo laboratório
Sinovac aﬁrmando: “Não
será comprada” e “mandei
cancelar”. O governo federal
atrasou na compra de vacinas
e insumos, como seringas e

agulhas. No mês de outubro,
o Ministério da Saúde
suspendeu acordo de compra
de 46 milhões de doses da
CoronaVac com o Instituto
Butantan.
A segurança e eﬁcácia das
vacinas já foram comprovadas,
por isso é fundamental a
realização de uma campanha
de vacinação em massa rápida
e efetiva para toda a população.
A catástrofe de Manaus mostra
que não podemos ﬁcar reféns
da crueldade de Bolsonaro e
incapacidade de seu governo
em conduzir o Brasil.
Para a salvação nacional
só há uma saída: vacina
para todos e impeachment,
já! Fora Bolsonaro!

Trabalhadores do
transporte estão no
grupo de prioridade
O Ministério da Infraestrutura afirmou, por meio de nota técnica no dia
18/1, que os profissionais de transportes devem ser incluídos nos grupos prioritários da vacinação contra o coronavírus.
Na semana passada, o Sindicato havia enviado ofício aos parlamentares e ao governo
estadual solicitando a inclusão dos trabalhadores de transportes no grupo prioritário do
plano de imunização. Agora o Sindicato vai pedir uma reunião com a Secretaria Estadual de
Saúde para a definição dos critérios e prazos
de vacinação da categoria.

Carreatas pelo fim do governo Bolsonaro
Com mais de 210 mil mortes
por conta do coronavírus, uma
grave crise econômica e diante das
ações irresponsáveis de Bolsonaro,

as frentes Brasil Popular e Povo
Sem Medo, diversas organizações
populares e sindicais estão
convocando carreatas em todo

o País no SÁBADO (23/1) contra
o governo de Jair Bolsonaro e em
defesa da campanha de vacinação
pública. Participe!

Faça o RECADASTRAMENTO de dados do Sindicato
Se você é sindicalizado, atualize seu cadastro
na base de dados do Sindicato. Acesse:
recadastramento.metroviarios-sp.org.br.
Uma publicação do

SINDICALIZE-SE: se ainda não é ﬁliado ao

Sindicato, fortaleça quem está ao seu lado. Acesse:
https://sindicalizacao.metroviarios-sp.org.br/
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