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Reunião da 
Operação 

(Estação, Segurança e Tráfego)
Dia 5/11 (quarta-feira), às 10h e às 
15h30, no Sindicato. Participe!

Falta de funcionários é prejudicial para todos!
É preocupante o quadro reduzido de funcionários em todas as áreas da companhia. 

Hoje podemos afirmar que se não existissem as horas extras (HE) o Metrô não funcionaria

A situação se complica pois 
muitos companheiros adeptos a 
fazerem horas extras estão esgotados 
física e mentalmente, por isso começa 
a faltar pessoal. Recentemente os 
companheiros de PSE denunciaram 
a vulnerabilidade em alguns turnos, 
com o quadro consideravelmente 
reduzido, operando com menos da 
metade  na estação.

Em alguns locais os 
trabalhadores começaram a se 
mobilizar para evitar hora extra. Em 
PSE, por exemplo, os companheiros 

não vão fazer horas extras no mês 
de novembro. Este é um movimento 
que deve ser apoiado por todos nós e 
se estender para outras áreas, mesmo 
com a pressão da chefi a que insiste 
em convocar o pessoal para trabalhar 
nas folgas.

Faremos uma série de discussões 
sobre que forma devemos utilizar 
para ampliarmos essa luta que será 
vitoriosa, pois forçará a empresa a 
fazer mais contratações e ajudará 
na luta pela reintegração dos 
companheiros demitidos.

Para isso, faremos uma reunião 
com todos da Operação (Estação, 
Segurança e Tráfego) no dia 5/11, 
às 10h e às 15h30. Junto com a base 
vamos defi nir os rumos, tirar um 
calendário de mobilizações e avançar 
nesta importante luta para a categoria.

Uso do Boton é legítimo

A empresa havia se 
comprometido formalmente 
a responder sobre as 

denúncias de práticas antissindicais, 
feitas pelo Sindicato sobre a 
proibição e punições pelo uso 
dos botons na reunião (mesa de 
conciliação), do dia 8/10, na SRTE 
(Superintendência Regional do 
Trabalho e  do Emprego).

Na última terça-feira (28/10), 
a companhia enviou uma carta 
ao Sindicato assumindo que a 
categoria pode usar o boton, mas 
ao mesmo tempo chantageia os 
trabalhadores quando responde 

dizendo: “uso do boton será 
autorizado”, mas “mediante 
as seguintes condições”. Quais 
condições? De acordo com o 
Metrô, “O Sindicato deverá 
assumir, perante a SRTE, que 
não incentivará os empregados a 
retirarem seus uniformes durante o 
horário de trabalho em períodos de 
campanhas salariais ou eventuais 
manifestações”.

O Metrô reconhece que 
errou ao tentar proibir o uso do 
boton. Essa posição é uma prática 
antissindical e fere os direitos 
democráticos básicos de expressão. 

E como se não bastasse, a empresa 
reafi rma suas atitudes antissindicais 
tentando chantagear a categoria 
para as Campanhas futuras e 
impedir que façamos outras ações.

Os metroviários têm ou não o 
direito de usar o boton e defender 
a readmissão dos trabalhadores 
demitidos injustamente? Sim! E 
sem chantagens!

Retornaremos à SRTE e vamos 
intensifi car nossa denúncia. Nossa 
liberdade de expressão tem que ser 
respeitada e exigimos a retirada 
de todas as punições pelo uso do 
boton.

Uso do Boton é legítimoUso do Boton é legítimo
Metrô admite o uso do boton mas 
quer restringir o direito de expressão



02 BILHETE

Foram convidados para esta 
reunião todos os membros eleitos 
para o Metrus do Conselho 

Deliberativo, Gestor e Fiscal. Além 
destes companheiros participará 
também o Dr. Thiago Barison, 
advogado previdenciário do Sindicato. 
Aguardamos ainda a confi rmação do 
Imlo. Sr. Marcus Orione, juiz federal 
da primeira vara previdenciária de São 
Paulo e professor de direito do trabalho 
e seguridade social da USP.

Será uma excelente oportunidade 
para tirarmos várias dúvidas sobre 
estes dois temas que atingem 
diretamente os metroviários e seus 
familiares. Compareça!

DEBATE
Previdência e 

Plano de Saúde
No dia 4/11(terça-feira), às 
19 horas, está marcado um 
debate no Sindicato para 

discutir sobre Aposentadoria e 
Plano de Saúde. Participe!

Sexta de Cultura
No dia 31/10 (sexta-feira), a partir das 18 
horas, acontecerá a Sexta de Cultura na sede 
do Sindicato. O evento contará com várias 
atrações culturais como sarau de poesias, 
bandas e artistas da categoria, conforme 
divulgamos no jornal Plataforma nº 616. 
Venha prestigiar e se divertir!

Já estão à venda os convites para a festa de comemoração do 
33º aniversário de fundação do nosso Sindicato, que será no dia 

28/11 (sexta-feira), a partir das 22h, no Golden House. 
Procure um diretor do Sindicato e adquira já o seu convite! 

Festa de aniversário do Sindicato


