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Após as tentativas de 
atacar o Acordo Coletivo 
inteiro durante a 

Campanha Salarial, frustradas 
pela forte reação da categoria, 
agora o Metrô está agindo 
para evitar o pagamento das 
ações judiciais que garantem 
a Periculosidade sobre os 
vencimentos. Além disso, 
continua com a prática de 
alterar o turno de trabalho 
dos que têm processos para o 
pagamento deste direito sobre 
o Adicional Noturno. 

A luta para evitar 
a retirada do Adicional 
de Periculosidade dos 
companheiros do CCO, da 
Pintura e Ofi cina de escada 
rolante do PIT continua. O 
Sindicato protocolou os laudos 
de perito e o Tribunal ainda 
não retomou as reuniões de 
mediação sobre o tema. Na 
Administração foi imposto 
o home offi  ce sem nenhum 
debate com a categoria e 

desconsiderando as condições 
dos trabalhadores e suas 
necessidades.

Para debater estes e 
outros assuntos, o Sindicato 
está convocando setoriais e 
reuniões para discutir esses 
temas e preparar uma grande 
mobilização para evitar os 
ataques. Confi ra ao lado a 
agenda de atividades.

Resistir aos ataques e 
organizar a mobilização

 Em tentativa de restringir a conquista na 
Justiça do Adicional de Periculosidade sobre 
os vencimentos, a empresa busca derrubar a 

determinação judicial e, nas áreas, continua a 
ofensiva contra o Adicional de Periculosidade 

dos companheiros do CCO, da Pintura e Ofi cina 
de escada rolante do PIT. O home offi ce 

dos metroviários administrativos não tem 
regulamentação. Por isso, o Sindicato está 

convocando setoriais e reuniões específi cas 
para debater estes problemas

Luta que segue

Agenda de Atividades
9/9 às 18h: Reunião sobre processo de Periculosidade 

sobre os vencimentos. 
9/9 às 20h: Live do Sindicato sobre a PLR dos 

funcionários das Linhas 4 e 5. Acesse as 
redes sociais do Sindicato. 

11/9 às 18h: Reunião das áreas com Periculosidade 
ameaçada. 

14/9 às 18h: Setorial do pessoal administrativo em 
home offi ce. 

16/9 às 18h: Live do Sindicato sobre Prestação de 
Contas e as lutas da categoria. Acesse: 
www.facebook.com/MetroviariosSP ou 
www.youtube.com/metroviarios

RESPEITEM O 
ACORDO COLETIVO! 
PELO ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE! 

Vamos 
DEFENDER 

nossos 
DIREITOS!

Fique atento: no dia da atividade será enviado link da sala 
de reunião on-line. Caso não receba, entre em contato com 
um diretor da área. Participe das atividades e das lutas em 
defesa dos direitos!
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Uma publicação do

Aumenta a solidariedade e 
mobilização na greve dos Correios

Terceirizada demite em plena pandemia

Os trabalhadores 
da ECT (Empresa 
Brasileira de Correios e 

Telégrafos) estão numa forte 
luta contra a privatização, o 
sucateamento da empresa 
pública e a retirada de 
direitos e benefícios. Em 
greve desde 17/8, a categoria 

conta com a solidariedade de 
diversos setores sociais, como 
trabalhadores, sindicatos e 
movimentos populares. 

O governo Bolsonaro já 
manifestou diversas vezes 
a intenção de privatizar 
este serviço essencial 
entregando para investidores 

estrangeiros. Diante 
dos ataques, a categoria 
demonstra resistência e 
segue em greve e realizando 
diversas ações. O Sindicato 
dos Metroviários manifesta 
novamente sua solidariedade 
e está na luta junto com os 
profi ssionais. 

Como é comum das empresas 
que terceirizam serviços no 
Metrô, uma série de demissões 
estão sendo praticadas contra 
seus funcionários mesmo 
diante da pandemia. Vários 
destes trabalhadores foram 
demitidos, inclusive há relatos 
de justa causa. Os funcionários 
dispensados realizam serviços 
de limpeza, asseio e conservação 
para a empresa Guima. 

No momento em que 
se enfrentam várias crises 
(sanitária, econômica e social), 
as demissões deixam essa 
população ainda mais vulnerável. 
O Sindicato dos Metroviários 

vai realizar novamente uma 
campanha de arrecadação de 
alimentos e doações. Além disso 
está em contato com o sindicato 
destes trabalhadores (Siemaco), 
com o qual estabelece um diálogo 
a fi m de defender o emprego e os 
direitos dos funcionários.

Entre em contato: 
caso tenha conhecimento 
de demissões ou 
irregularidades, procure o 
diretor do Siemaco André 
Silva através do telefone/
WhatsApp (11) 94232-7080 
e denuncie a situação.

Seja solidário e participe 
das atividades

No dia 8/9 houve um ato com a presença de várias 
categorias e trabalhadores no CTP Jaguaré, na 
Vila Leopoldina. No dia 9/9, às 9h, acontecerá uma 
carreata solidária para arrecadação de mantimentos 
no Alto Tietê, entre Itaquaquecetuba e Mogi das 
Cruzes. Em 10/9, às 10h, entrega de alimentos para 
pessoas em situação de rua no Metrô Marechal 
Deodoro e, no dia 11/9, às 12h, entrega de alimentos 
arrecadados à associação do Padre Júlio Lancelotti.  

Participe e apoie a luta dos 
trabalhadores dos Correios!


