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Vem aí a 
Convenção Cutista!

Esta é uma das etapas mais importantes do processo eleitoral, pois vamos 
escolher, nas áreas, os candidatos que poderão nos representar nos próximos três 

anos. Não se exima de sua responsabilidade! Participe da Convenção!

A assembléia de 27/6 já deu 
a largada para o processo 
eleitoral do Sindicato, 

defi nindo o calendário, mapa e 
comissão eleitorais e ratifi cando 
a decisão do 8º Congresso 
dos Metroviários de realizar a 
convenção, como a forma mais 
democrática para a participação 
de todas as correntes sindicais da 
categoria na eleição.

Os candidatos serão escolhidos 
por meio de votação nominal nas 
áreas, e os mais votados, de acordo 
com o mapa eleitoral, formarão 
uma chapa para concorrer às 
eleições ofi ciais do Sindicato, no 
mês de setembro.

A categoria metroviária tornou-
se referência no país, por ser uma 
das únicas a adotar este modelo de 
escolha de seus dirigentes, dando 
a oportunidade para que todos 
debatam suas idéias, compondo 

uma direção democrática.
A história registrou e 

demonstra a importância da 
realização da convenção, 
principalmente ao avaliarmos 
as vitórias e conquistas dos 
metroviários nos 25 anos de 
existência do Sindicato. Tudo isso 
é resultado da forma transparente 

com que as lutas foram conduzidas 
em todo este tempo.

Por isso, você, que quer ser 
candidato, e os demais metroviários 
eleitores, fi quem atentos ao 
calendário da Convenção, e 
participem de mais este capítulo da 
história democrática da categoria 
metroviária! 

Calendário da Convenção
Período de inscrição: de 29 de junho a 12 de julho

Período de votação: de 16 de julho a 20 de julho

Apuração: 21 de julho

A comissão responsável pelo processo de convenção será 

formada a partir da indicação de um representante de cada 

corrente sindical que participará do pleito.

Processo 2872/98, 55ª Vara
A reunião anunciada no Plataforma nº 508 para acontecer na próxima 

quinta-feira, 5/7, às 10h e às 16h, no Sindicato, é para avaliar a proposta 
do Metrô referente ao processo nº 2872/98, da 55ª Vara.
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Informe da 
Comissão Eleitoral

Calendário eleitoral
Errata:

A data referente à “publicação 
da relação de votantes e fim 
do prazo para a indicação de 

mesários pela chapa” é 31/8, e 
não 31/9, conforme publicado no 

Plataforma nº 508.

O resultado de toda a mobilização, 
que contou com a interferência 

do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT), foi o compromisso do Metrô de 
não demitir funcionários aposentados 
que não tinham completado 55 anos 
de idade e a garantia de um ano de 
assistência médica para os desligados.

A alteração deste quadro se 
deu quando o Metrô suspendeu o 
desligamento de todo e qualquer 
funcionário aposentado de dezembro de 
2006 a junho de 2007.

Infelizmente, por determinação do 
governo do Estado, a empresa voltará 

a demitir os metroviários aposentados 
que completaram ou vierem a 
completar 55 anos a partir deste mês. 

Conforme informação da empresa, 
os funcionários que se aposentaram 
entre dezembro de 2006 e junho 
de 2007 só serão desligados ao 
completar 55 anos. Já os que se 
aposentarem a partir de julho de 
2007 serão demitidos a partir do 
recebimento do primeiro benefício, 
independente do cargo que ocupe.

Esta é uma medida arbitrária, 
que restringe o direito do 
trabalhador a usufruir do direito 

de se aposentar, depois de ter 
contribuído para o INSS durante toda 
a sua vida profi ssional, conforme 
exigências da legislação vigente.

O Sindicato é contra estas 
demissões que causarão um 
desfalque no quadro de funcionários 
altamente especializado da empresa, 
comprometendo o desempenho 
do serviço prestado, e orienta 
todos os empregados que forem 
atingidos por esta determinação 
absurda a procurar o departamento 
Jurídico para ingressar com ação 
reivindicando sua reintegração.

Desde outubro de 2003 a categoria está lutando contra a demissão de 
funcionários aposentados. Em janeiro de 2004, o Sindicato realizou 

assembléias, setoriais, ato público, distribuição de Carta Aberta e, inclusive, 
chegou a marcar greve, com o objetivo de barrar o desmonte do Metrô

Demissão de aposentados 
é desmonte do Metrô!

PPP
O Sindicato participou de reunião com o Metrô nesta terça-feira, 3/6, 

quando fi cou acertado que na próxima semana a empresa apresentará um 
cronograma de debates para avaliação do perfi l e atividades das funções, e a 
partir daí, rever a forma de preenchimento do formulário do Perfi l Profi ssio-
gráfi co Previdenciário (PPP), que dá direito à aposentadoria especial. 

Este levantamento será realizado em todo o Metrô, começando nas 
áreas: tráfegos, OEs faixa 3, GMT área da preventiva e da corretiva. Cada 
área terá uma comissão de representantes para acompanhar e discutir suas 
particularidades. 

PR 2007
O Metrô reafi rmou seu entendimento de que deve apresentar a proposta sobre 

o pagamento da PR somente em 23/7. O Sindicato cobra do Metrô o cumprimento 
do compromisso assumido de negociar e fechar a proposta de pagamento da PR 
até 23/7 e, caso isso não ocorra, a categoria se mobilizará para garantir na luta o 
recebimento de 50% de uma folha e meia de salário ainda no mês de julho.

Periculosidade de AEs e ASs
O departamento Jurídico do Sindicato continua recebendo os documentos 

para dar entrada ao processo de periculosidade. Não abra mão do seu direito!

Materiais promocionais do Sindicato
As novas bolsas do Sindicato já estão à venda! 

Mais informações com Marcelo, fones: 6195-3607/3625.

XX Campeonato 
Metroviário de Futsal

Estão abertas as inscrições 
para mais uma edição do 

torneio de futebol de salão da 
categoria metroviária. Entre 
em contato com Marcelo,  
fones 6195-3607/3625, e 
saiba mais informações.




