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Organizar a reação contra os ataques
Os ataques contra a categoria estão 
aumentando. Um verdadeiro massacre! 
Falta de funcionários, demissões, 
terceirização das bilheterias... 
Sindicato e categoria precisam 
organizar uma forte mobilização 
para reverter essa situação

É preciso resistir!

ASSEMBLEIA on-line 

Pauta: organização da luta contra os diversos ataques à categoria.
ACESSE: https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/metro/

Acesse:  
https://facebook.com/metroviariossp ou  
https://www.youtube.com/metroviarios

LIVE do Sindicato
14/12 (segunda-feira), às 18h.

Doria e a direção do 
Metrô seguem fi rmes 
com o objetivo de 

privatizar toda a empresa. Para 
isso, demitem e precarizam 
as relações de trabalho. 
Desmoralizar a empresa pública 
é a estratégia do governador e 
da direção da empresa. Só uma 
grande mobilização poderá barrar 
os ataques aos empregos e aos 
direitos. 

O problema da falta de 
funcionários está se agravando 
ainda mais. Existem hoje 
várias estações com apenas 2 
funcionários. A GOP afi rmou que 
isso não ocorreria, mas a situação 
é crítica. Muitos metroviários 
estão adoecendo, vítimas do 
estresse constante.

Apesar da falta de quadro, 

a direção da empresa se 
movimenta no sentido contrário: 
demite os trabalhadores que têm 
aposentadoria especial, demite 
por “baixa produtividade”, 
busca todos os caminhos para 
dispensar seus funcionários. 
A terceirização das bilheterias 
também provoca cortes de 
empregos e de salários. 

Juntando-se a tudo 
isso, o Metrô continua sua 
investida sobre o adicional de 
Periculosidade, pois continua 

querendo retirar este adicional 
da Pintura, Ofi cina de Escada 
Rolante e CCO.  O pessoal do 
CCO realizou recentemente uma 
setorial muito boa e eles estão 
dispostos a participar de todas as 
mobilizações da categoria.  

Apesar da época (fi nal de 
ano), será preciso um esforço 
da categoria para realizar uma 
forte mobilização. Participe 
da assembleia e de todas as 
atividades convocadas pelo 
Sindicato. 

das 19h de 14/12 (segunda-feira) até 19h de 15/12

 Luto pelas vítimas

 da COVID - 19
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Metrô demite Chuiú, ativista 
e diretor do Sindicato

A direção do Metrô 
aproveitou o fim da 
estabilidade que Chuiú 

tinha por conta da CIPA para 
demitir o ativista e diretor 
sindical. Ao longo de sua 
trajetória em defesa dos 
trabalhadores, o companheiro 
participou de várias lutas e 
denunciou abusos da chefia.

Além da possível punição 
pela atuação sindical, outra 
infração da empresa foi demitir 

em período eleitoral, situação 
que garante estabilidade de 
agentes públicos até a posse dos 
eleitos.

Não podemos aceitar esta 
demissão! Dessa maneira Metrô 
persegue e demite trabalhadores 
de forma ilegal. Vamos lutar e 
agir de todas as maneiras para 
reverter essa injustiça contra 
o companheiro Chuiú e todos 
que sofrem com os ataques da 
empresa.

Conselho de Administração do Metrô
Vote em candidatos que representem 

de fato os metroviários
A eleição para 

o Conselho de 
Administração do 
Metrô vai acontecer 
de 9 a 13/12 por meio 
de votação on-line. Os 
trabalhadores têm uma 
vaga garantida por lei e o Sindicato 
alerta que os metroviários precisam 
escolher o candidato que tenha 
compromisso com as lutas da categoria. 
Mesmo com diversas limitações, a 
participação com um conselheiro eleito 
pelos trabalhadores é importante para 
a levar as demandas da categoria e 
defender a empresa pública, estatal e 
de qualidade.

As regras estabelecidas pela 
legislação e também pelos critérios da 

Comissão Eleitoral limitam o 
amplo debate e a maioria da 
categoria não teve acesso às 
propostas dos candidatos que 
defendem nossas demandas e 
opiniões. A lei que estabelece 
essa representação é 

restritiva e impede que dirigentes 
sindicais e trabalhadores que não 
tenham experiência em gestão possam 
participar do processo, o que acaba 
restringindo a participação.

Desde a 0h do dia 9/12 o Metrô 
enviou por e-mail para todos os 
funcionários o link para a votação. 
Fique ligado e vote em um 
representante que seja autêntico 
defensor dos interesses dos 
trabalhadores!

 No dia 4/12 a empresa comunicou a demissão do companheiro 
Reginaldo Ribeiro, conhecido como Chuiú, alegando “baixa 
produtividade”. Funcionário há 31 anos da Cia., trabalhava no 
VPL noturno, estava afastado e tinha estabilidade da CIPA até o 
início do mês de dezembro
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Uma publicação do

Covid-19  
continua matando!

A vacina contra a 
Covid-19 já é utilizada 
em alguns países, 
mas no Brasil ainda 

não há clareza de quando 
começará a ser aplicada. 
Continuam necessários 
todos os cuidados para 
conter a disseminação do 
vírus. O Sindicato reafirma a 
importância da implantação 
do Plano de Emergência 
elaborado pela entidade. 
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