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Lista de vagas por área
Estações – L1/L2/
L3/L5
1 delegado (a) por 
estação

Segurança – L1/L2/
L3
1 delegado (a) por 
posto da segurança

Segurança – L5
2 delegados (as) no 
posto da segurança

Tráfego vagas
L1-JAT/CP ............... 3
L2-ANT ................... 2
L3-ITT/CP ............... 3

L5-CRT/CP ............. 1

Obras
1 delegado (a) para
GEM/GE4//GE5 

Manutenção – L1/
L2/L3/L5
1 delegado (a) por 
posto

Manut. Pátios vagas
PAT DIURNO .......... 7
PAT NOT ................. 1
PAT NOT-VPN ......... 1
PIT DIURNO ........... 3
PIT NOTURNO ....... 1

PIT NOT-VPL .......... 1
PCR DIURNO ......... 1
PCR NOTURNO ..... 1
PTI DIURNO ........... 1
PIT NOTURNO ....... 1
MONOTRILHO ........ 1

Administração vagas

CCO-SALA NEGRA ...... 1
CCO ........................ 2
CIDADE II ............... 6
METRO I ................. 2
LIBERO I ................. 1
LIBERO II ................ 2
GE2/PSO/ANR ........ 1
QUITANDA .............. 2

Seja um Delegado Sindical
Vamos fortalecer a organização da categoria

A inscrição para concorrer à 
vaga de Delegado Sindical 
ocorrerá de 20/7 a 17/8. 

Você poderá trazer a fi cha abaixo 
ao Sindicato ou se inscrever através 
do e-mail: delegadosindical@
metroviarios-sp.org.br. A eleição 
acontecerá dos dias 19/8 a 28/8. 
O delegado é fundamental para 
organização da categoria no local de 
trabalho e para o fortalecimento de 
nossas lutas por melhores salários e 
condições de trabalho.

O Estatuto do Sindicato prevê a 
eleição de um delegado a cada cem 
trabalhadores na base, garantindo 
ao menos um delegado nos postos 
do Tráfego, Segurança, Estação, 
Manutenção e Linhas (confi ra a lista 
ao lado). O mandato é de dois anos 
e no mínimo 20% das vagas deverão 
ser preenchidas por mulheres. 

Além de ajudar na solução de 

problemas locais, o delegado serve 
como um canal de informação e 
participação na elaboração dos 

principais temas do Sindicato. 
Vamos fortalecer a luta da 
categoria. Inscreva-se e participe!
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25 de Julho

Participe das 
atividades do Sindicato 
referentes ao dia 
25 de Julho
• Dia 24, sexta feira, às 

17h: Panfl etagem na 
estação Brás.

• Dia 25, sábado: 
Atividades ao longo do 
dia no Sindicato, com 
debates que abordam 
temas sobre a mulher 
negra, atividades 
culturais, com exposição 
de arte, sarau e ofi cina 
de turbantes. 

02 BILHETE

25 
de Julho é 
o Dia Latino-
americano e 
Caribenho de Luta 
das Mulheres Negras. 
Surgiu em 1992, em um 
Encontro Internacional ocorrido 
na República Dominicana, e o 
objetivo deste dia é expor ao mundo 
a luta contra o racismo, o machismo 
e a exploração sofridos pelas 
mulheres negras.

No início de 2014, Regina, 
uma colega trabalhadora da 
Higilimp (empresa terceirizada que 
presta serviço de limpeza ao metrô), 
foi encontrada morta no vestiário 
de sua estação de trabalho (Santa 
Cruz). Ficamos todos chocados por 
viver de perto as consequências 
das péssimas condições de 
trabalho a que estão submetidas as 
trabalhadoras terceirizadas.

Além dos baixos salários, os 
direitos são quase nulos. A morte 
de Regina revelou isso: ela não ia ao 
médico se tratar porque a empresa 
nem sempre aceitava o atestado 
e, quando aceitava, descontava da 
cesta básica. Regina era mãe de 
duas crianças.

Regina era negra. Junto com 
ela, uma enorme quantidade de 
mulheres negras compõe a maior 
parte da população que trabalha 
em empresas terceirizadas. 
O racismo, o machismo e a 
exploração, historicamente sempre 

destinaram às mulheres negras os 
piores postos de trabalho e os mais 
baixos salários. É por isso que a 
luta contra o PL da terceirização 
tem tanta importância no dia de luta 
das mulheres negras.

Vivemos em um país aonde a 
maioria da população é feminina e 
negra, e é esta parte da população 
que mais sofre as consequências 
das políticas governamentais que 
atacam o povo trabalhador e o povo 
pobre brasileiro.

Lutar contra o racismo e a 
exploração das mulheres negras

Redução não
é a solução!

Além do projeto da terceiriza-
ção, tramita agora o projeto de re-
dução da maioridade penal. Esta 
medida ignora os motivos pelos 
quais possam haver “jovens in-
fratores” e tenta resolver a conse-
quência e não a causa do problema 
da criminalidade e da violência. 
Essa medida criminaliza a pobreza 
e a negritude e, por consequência, 
as mães dos jovens negros das pe-
riferias que são alvos da violência 
policial todos os dias.

Quinta-feira, 16/7, 18h30, 
no Sindicato. Participe!


