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Sem punições

Mobilização da Segurança
força recuo da empresa
Após uma forte luta dos ASMs contra
o aumento de atribuições e acúmulo
de atividades, os trabalhadores
conquistaram uma vitória parcial:
foram retiradas as punições
praticadas durante a mobilização
e serão remanejados mais OTMs
para os trechos de maior demanda
na região central. A resistência dos
trabalhadores foi determinante para
abrir negociação e garantir o recuo
das punições

E

m reunião com gerente
de Operações Antonio
Márcio, os ASMs,
coordenadores e diretores
do Sindicato manifestaram
as razões para que não se
atribuíssem mais atividades
à rotina de trabalho, que
demanda importantes esforços
na garantia da segurança do
transporte público, além de
evidenciar o ﬁm da função
dos OTMs. As considerações
dos trabalhadores foram
levadas em conta e foi feito
um compromisso pela retirada
das punições para aqueles que
se mobilizaram ou recusaram
participar dos treinamentos de
ﬂuxo.
Por conta da falta de
quadro que se agravou devido
aos afastamentos do grupo
de risco, será retomado o
treinamento de ﬂuxo para os
ASMs, que poderão assumir a
linha de bloqueios na ausência

dos OTMs
temporária e
excepcionalmente
durante a
pandemia e até
o retorno dos
funcionários
afastados.
Com a retirada das
punições, os metroviários se
dispuseram ao diálogo em prol
do melhor atendimento da
população que utiliza o metrô
diariamente. Além disso foi
estabelecido compromisso
de que a empresa vai colocar
mais OTMs e remanejar
funcionários das estações que
têm menor movimentação
para a estação Luz.
Somente a luta faz atingir
resultados favoráveis aos
trabalhadores. O Sindicato
parabeniza a mobilização da
categoria e continua na luta
por um Plano de Carreira
uniﬁcado na Operação.
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PR: Queremos
negociação, já!
O pagamento da segunda parcela da PR (Participação nos Resultados) aos metroviários segue sem nenhum
desfecho. O Sindicato fez várias manifestações e pedidos
para a retomada das negociações e garantir o pagamento.
Até o momento o Metrô não deu respostas à categoria.
No dia 25/8 foi enviada carta cobrando com urgência a
retomada das negociações. Mais uma vez sem nenhum posicionamento da empresa. O Sindicato segue na luta pelo
estabelecimento de um acordo o quanto antes. Caso continue encontrando resistência para sequer estabelecer um
diálogo, os trabalhadores vão à luta para garantir o direito
conquistado.
A categoria não aceita um calote na PR!
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Instrumento Normativo não pode
ser arma contra o trabalhador
C
omo noticiado no Bilhete
638, de 19/8, o Metrô
realizou alterações
no Instrumento Normativo
sobre o registro de frequência
e ocorrências. Algumas
mudanças foram prejudiciais
aos trabalhadores. Por isso,
o Sindicato enviou carta à
empresa solicitando a revisão dos
posicionamentos que acarretam
em prejuízos e conﬂitos no
ambiente de trabalho.
Entre os absurdos

anunciados estão o ﬁm do abono
para ausências decorrentes
de consultas médicas,
odontológicas, ﬁsioterapêuticas,
exames complementares e
atendimento psicológico. Outro
retrocesso em comparação
às regras anteriormente
estabelecidas são as restrições
para a realização de vestibular
agendado. O Metrô respondeu
carta do Sindicato negando
qualquer possibilidade de negociar
ou revogar as alterações feitas no

Instrumento Normativo.
Se forem mantidas, as
alterações podem resultar em
perdas que podem provocar
horas débitos ou até mesmo
punições. Caso algum
metroviário tenha sofrido
alguma advertência, entre em
contato com os diretores do
Sindicato. O Departamento
Jurídico vai analisar as
possibilidades de recorrer
judicialmente para reverter
estas injustas alterações.

Todo apoio à greve dos
trabalhadores dos Correios
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Os funcionários dos Correios estão
em greve desde o dia 17/8 numa forte
luta contra a privatização da empresa
e a retirada de vários direitos, que
podem representar drástica redução de
rendimentos. A empresa pública cumpre
uma função social estratégica ao País e
os trabalhadores prestam um serviço
essencial. Os metroviários de SP prestam
solidariedade à luta da categoria.

Não à privatização e
nenhum direito a menos!

Metrô na Brasilândia: Ato pela
retomada das obras sem privatização
Em mais um escandaloso caso de irresponsabilidade dos governos do PSDB
em São Paulo, as obras da Linha 6 - Laranja completaram 4 anos paralisadas.
Os canteiros das obras estão abandonados e os materiais utilizados se
deterioram. Por conta disso, o Movimento Metrô Brasilândia, Já está
organizando um ato no dia 5/9.

Ato público no sábado, dia 5/9 às 14h, na Rua Parapuã, nº 1.903.
Em frente à igreja Santo Antonio da Brasilândia. Participe!
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