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13º Congresso será
on-line e presencial
A assembleia on-line
realizada entre 14 e 15/10
decidiu que o 13º Congresso
dos Metroviários será
realizado de forma
virtual e presencial, com
transmissão on-line.
Votaram pelo Congresso
virtual 52,83% dos
participantes e 42,95%
optaram pelo Congresso de
forma presencial

A

s eleições dos delegados
serão realizadas de
forma virtual em todas
as áreas. Essa proposta teve
apoio de 58,38%. A proposta
de eleição presencial contou
com votação de 38,40%.
Com relação ao plebiscito
sobre o formato da diretoria
(proporcional ou majoritário
e presidencialismo ou
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direção colegiada), ele
será realizado depois do
13º Congresso. 49,61% dos
votantes escolheram depois
do Congresso e 44,06% antes
do Congresso.

!

Defesa do Acordo
Coletivo e da sede
A reintegração de
posse da sede foi suspensa
mas ainda não foram
estabelecidos os critérios de
um contrato que garanta a
manutenção dela nas mãos
dos metroviários. Também
estamos aguardando o
retorno do governo estadual
e do Metrô com relação ao
Acordo Coletivo de dois anos,
retroativo a maio de 2021.
Já oﬁcializamos o pedido
de negociação e estamos
aguardando o retorno. A
Assembleia de 28/10 vai
analisar as propostas do
governo e os próximos passos
da categoria. Participe!
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Atenção: o prazo
para inscrição aos
delegados encerrase em 22/10 (sextafeira).

ASSEMBLEIA ON-LINE
A partir das 19h, com duração de 24 horas

Para a ASSEMBLEIA Acesse: https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/

LIVE

do Sindicato. A partir das 18h.

Acesse pelo Facebook ou You Tube do Sindicato.
PAUTA: Acordo Coletivo e manutenção da sede. PARTICIPE!
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Em 22/10: Use o adesivo contra
o fechamento das bilheterias!
Na sexta-feira, na estação Belém, serão
realizados mais dois atos contra o
fechamento. Nesse dia os metroviários e
terceirizados usarão um adesivo protestando
contra a extinção das bilheterias

O

s metroviários e os
terceirizados continuam
sua luta para denunciar
o fechamento de todas as
bilheterias do Metrô e da
CPTM. Na sexta-feira, às
6h e 16h, serão realizadas
manifestações na estação
Belém. Também nesse dia os
metroviários e terceirizados
usarão um adesivo.
O fechamento das
bilheterias é prejudicial

aos trabalhadores e
também aos usuários do
transporte público. Os
únicos beneﬁciados com
essa iniciativa serão os donos
da empresa que controlará o
uso do QR Code.
A demissão dos
funcionários das bilheterias
ocorre num momento de
aumento do desemprego,
de uma enorme crise
econômica e política. Já os

Ação Revisional:
procure o Sindicato
O Metrô
tem promovido
Ação
Revisional
de forma
individual
contra os
metroviários
que
recebem Reﬂexos
da Periculosidade
(Periculosidade sobre
todos os vencimentos).
Embora essa medida
seja absurda, é
necessário fazer a defesa
processual na Justiça.
As intimações
são enviadas aos
Uma publicação do

empregados
e o Sindicato
não recebe
cópia com
data da
audiência.
Por isso,
orientamos
a todos
que forem intimados
a procurar o
Departamento Jurídico
do Sindicato para a
defesa. Comunique o
Sindicato logo para
não perder o prazo.
Qualquer dúvida,
entre em contato com o
Jurídico do Sindicato.

usuários
serão mais penalizados
ainda. A utilização do QR
Code já é um problema
para os passageiros. Com o
fechamento das bilheterias, a
situação ﬁcará pior ainda.
Use o adesivo! Participe
das manifestações!

Continua a luta pela
Equiparação e steps
No dia 4/11 serão realizadas
reuniões com o Departamento Jurídico do Sindicato sobre a Equiparação Salarial e steps. Elas acontecerão às 11h e às 18h,
de forma virtual e também
presencial, na sede do Sindicato. Após essas reuniões, o Sindicato vai pedir
uma reunião com o Metrô.
EQUIAs disparidades entre
PARA
os funcionários são granÇÃO!
des e é preciso buscar
uma solução para esses
problemas. As reuniões
buscarão viabilizar ações
políticas e jurídica.
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