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ASSEMBLEIA  ON-LINE
 A partir das 19h. Às 18h, LIVE com os 

coordenadores do Sindicato. Participe!
PAUTA: Sede do Sindicato, GREVE em 9/9 e Campanha Salarial. 

Continuando sua batalha pela 
permanência da sede nas 
mãos dos metroviários, o 

Sindicato participou no dia 31/8, 
de uma reunião convocada pelo 
Comando da Polícia Militar (PM). 
Além da empresa e Sindicato, 
o Oficial de Justiça sorteado 
para a reintegração também foi 
convidado. Participaram também 
junto com o Sindicato o vereador 
Antônio Donato (PT) e a vereadora 
Silvia Ferraro, da Bancada 
Feminista (PSOL). 

A reunião foi realizada pelo 
8°Batalhao PM, que determinou 
a data da reintegração de posse 
para 4/10, com a realização de uma 
nova reunião em 17/9. Durante 

o encontro, os representantes do 
Metrô não contestaram a definição 
do Comando da PM. 

No entanto, a direção do Metrô 
procurou novamente a Justiça, 
desconsiderou a ordem da Polícia 
e pediu urgência na reintegração 
de posse. Dessa forma, quer 
atropelar a determinação da PM 
e impor a política de Bolsonaro, 
que tem como Chefe da Casa 
Civil o presidente do Partido de 
Alexandre Baldy que, por motivos 
inconfessáveis, continua sendo 
sustentado por Dória. O Sindicato, 
ao comunicar a Justiça sobre a 
decisão da PM, solicitou que a 
ação de reintegração de posse seja 
julgada improcedente. 

O Sindicato continua 
apostando numa negociação com o 
Governo, com a ajuda das Centrais 
Sindicais e de parlamentares como 
Zaratini, Orlando Silva, Donato, 
Silvia Ferraro e Milton Leite. Temos 
uma greve marcada para o dia 9/9, 
e na assembleia do dia 8 vamos 
deliberar por sua deflagração, 
mas deixamos claro ao Metrô, 
no ofício que encaminhamos 
após a assembleia, que não 
somos intransigentes e queremos 
negociar. 

Participe da Live e da 
assembleia, lembrando 
que a assembleia será de 
duas horas, pois estaremos 
deliberando a greve.

 Seguindo a política de 
Bolsonaro, Baldy e direção do 
Metrô querem o confronto e 
violência policial. Comando 
da PM decidiu que a data de 
reintegração de posse seja 
marcada para 4/10, com 
nova reunião em 17/09, mas 
eles exigem reintegração 
violenta imediata. 
Participe da assembleia 
de 8/9 sobre a sede e a 
Campanha Salarial!

SEDE: Baldy e direção do Metrô 
querem confronto e violência

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

8/9
quarta-feira



2 | BILHETE DO SINDICATO | Sindicato dos Metroviários de São Paulo SETEMBRO de 2021

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Raimundo Cordeiro. 
Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP. Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP. 

Sede: Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP: 03309-000 – São Paulo – SP. Fone: (11) 2095-3600. Fax: 2098-3233. 

Uma publicação do

Neste 7 de setembro, 
“Dia da Independência”, 
o povo que tem 
compromisso com 
os direitos da classe 
trabalhadora, com o 
regime democrático e 
luta por uma vida mais 
justa vai ocupar o Vale 
do Anhangabaú a partir 
das 14h. O grito também 
é pelo Fora Bolsonaro, 
que faz o pior governo da 
história recente do país

Enquanto Bolsonaro 
mantém uma agenda 
golpista, de ataques 

às instituições, ao povo 
brasileiro e à soberania 
nacional, hoje mais de 14 
milhões de pessoas estão 
desempregadas. Os preços 
de alimentos, combustíveis e 
produtos essenciais aumentam 
com velocidade intensa. A fome 
voltou a ser realidade em grande 
parte do Brasil.

O presidente usa falsamente 
as cores verde e amarela para 

estimular seus (cada dia menos) 
apoiadores, ao mesmo tempo 
que age em benefício de capitais 
estrangeiros com intuito de 
entregar todo patrimônio 
público nacional. Seu governo é 
ainda autor de diversas medidas 
contra os trabalhadores, como as 
recentes reformas Trabalhista e 

Administrativa que só 
visam retirar ainda 
mais direitos.

Os trabalhadores 
precisam se unir e 
lutar por melhores 
condições de vida 
para o povo. É 
fundamental a 
realização de um 
amplo, massivo 
e forte ato neste 
7/9 como resposta 
às investidas 
autoritárias e 
antidemocráticas. 

Não entre em 
provocação

No mesmo 
dia 7 de setembro 
o governo tenta 
promover um ato 
para manter sua base 
de apoio ativa e, com 
isso, faz diversas 

manifestações antidemocráticas 
e truculentas. Evite qualquer 
tipo de provocação e confl ito nos 
meios de transportes e nas ruas. 

Nossa maior 
demonstração de força vai 
ser lotando as ruas de todo o 
país!

Dia do grito democrático 
e pelo Fora, Bolsonaro!

Participe do ATO do Grito dos Excluídos 
no Vale do Anhangabaú a partir das 14h

7 de setembro

Use máscara, leve álcool em gel e procure manter o 
distanciamento. Tenha cautela e tome todos os cuidados 

para evitar transtornos.
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