
Depois da grande 
pressão dos 
metroviários, 

os deputados federais 
Orlando Silva (PCdoB) 
e Carlos Zarattini (PT) 
e o secretário-geral da 
Força Sindical Juruna 
reuniram-se com o vice-
governador e secretário 
de Projetos conseguindo 
a suspensão do despejo 
com o pacto de se fazer 
um novo contrato de 
concessão da sede.

Na conversa os 
parlamentares obtiveram 
o compromisso de 
estabelecer um novo 
contrato da sede e a 
renovação do Acordo 
Coletivo por dois anos, 

com a garantia de 
reposição da inflação. 
Na ocasião a sede estava 
ameaçada de reintegração 
de posse com uso de 
força policial. Fizemos 
meses de mobilização da 
categoria em defesa da 
sede com ocupação, uso 
de adesivo, manifestações 
pela Radial Leste e 
contamos com o apoio 
de diversos sindicatos e 
parlamentares. 

Os representantes 
do governo se 
comprometeram ainda 
a renovar o Acordo 
Coletivo de 2021, que foi 
judicializado, e por mais 
um ano com a garantia 
de reposição da inflação. 

A questão da PR também 
foi pautada e houve o 
comprometimento em 
estabelecer negociação 
entre o Metrô e o 
Sindicato.

Um mês depois 
da reunião, não 
houve nenhum 
tipo de documento 
ou formalização 
dos compromissos.  
Precisamos continuar a 
pressão sobre o governo. 
Por isso o Sindicato 
realizará uma assembleia 
on-line com votação 
nos dias 28 e 29/10 para 
definir as próximas ações 
e passos na luta em defesa 
da sede e dos direitos dos 
metroviários.

Após uma intensa luta com uma greve vitoriosa, 
passeatas na Radial Leste, atos políticos no Sindicato, uso 
de adesivo e amplo apoio do movimento sindical, social e 

parlamentares que permitiu uma resistência do Sindicato 
e da categoria, a direção do Metrô e o governo tiveram que 

recuar da reintegração de posse de nossa sede

Categoria cobra cumprimento  
    das promessas do governo

ASSEMBLEIA ON-LINE

PAUTA: Acordo 
Coletivo e sede. 

PARTICIPE!
 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. 

ACORDO COLETIVO e SEDE

28 de outubro de 2021

690Nº

Acesse pelo Facebook ou You Tube do Sindicato.

QUINTA-FEIRA28/10

PL pede DOAÇÃO 
do terreno para o 

Sindicato
O Projeto de Lei (PL) 313, de autoria do 

deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) e coautoria 
de parlamentares do PCdoB, PT e PSOL, prevê a 
doação do terreno onde está localizada a sede 
sindical para a entidade. O projeto foi aprovado 
na Comissão de Constituição e Justiça da Alesp 

por 7 votos a 3. Essa é uma importante ação 
realizada por parlamentares e partidos 

políticos aliados dos metroviários 
e do Sindicato. 
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Encontro de Mulheres: Inscrições estão abertas!
O 11º Encontro de Mulheres será realizado nos dias 27 e 28 de 
novembro. Será uma ótima oportunidade para as metroviárias 
discutirem seus principais problemas e como resolvê-los 

A organização do evento está 
finalizando os detalhes 
que possibilitem a grande 

participação das mulheres, como 
a organização de uma creche para 
atender os filhos das trabalhadoras. 
Metroviárias de todas as linhas 
poderão participar do Encontro. 

As inscrições estão abertas! 

Inscreva-se pelo link https://
mulheres.metroviarios-sp.org.br. 

No dia 9/11, às 11h e 18h, 
serão realizadas reuniões 
com o Jurídico do Sindicato 
sobre os steps e as horas 
descontadas da Manutenção. 
Em breve forneceremos os 
detalhes das reuniões. 

Steps e horas 
descontadas: 

Reunião  
com Jurídico 

em 9/11 

Colônia de Férias: Sorteios para Natal, 
Ano Novo e Carnaval

Em breve, os sindicalizados interessados em 
utilizar a Colônia de Férias no Natal poderão se 
inscrever para um sorteio. Posteriormente serão 
realizados sorteios também para o Ano Novo 
e Carnaval em Caraguá. Aguarde! Somente os 
sindicalizados poderão participar! Se você ainda 
não é associado, sindicalize-se!

Foi reativado o convênio com o Sintaema 
para que os metroviários possam usar a Colônia 
de Férias em Nazaré Paulista, sem restrição no 
limite de disponibilização de quartos ou chalés. Os 
associados ao Sintaema também poderão utilizar 
a nossa Colônia, excetuando-se os períodos de 
Natal, Ano Novo e Carnaval.
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O Sindicato assinou, ao lado dos vice-presidentes 
das CIPAs, uma nota contra a punição ao companheiro 
Alex Fernandes, vice-presidente da Linha 3-Vermelha. 
Ele foi suspenso por dois dias após denunciar a 
estratégia “Embarque com Gentileza”. 

A referida estratégia expõe os funcionários na 
plataforma lotada durante a pandemia e degrada 
o quadro de outras estações, sobrecarregando os 
trabalhadores devido a remanejamentos. Além disso, 
estabelece uma condição insegura e vexatória ao 
colocar o funcionário segurando uma placa, que não 
tem efetividade e é desvio de função. 

Chega de perseguição! Que a empresa retire 
imediatamente a suspensão!  

Contra a punição arbitrária  
a Alex Fernandes!
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CHEGA DE PERSEGUIÇÃO!

BASTA DE

 PUNIÇÃO!


