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No dia 24 de 
novembro, 
representantes do 
Sindicato e do 
Metrô se reuniram 

na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(antiga DRT) com o objetivo de 
chegar a um consenso sobre a 
realização das eleições das CIPAs, 
que deveriam ter começado neste 
mesmo dia.

A intenção da empresa era 
simplesmente cancelar todo o 
processo já realizado, mas, diante 

da resistência e das ponderações do 
Sindicato para que sejam mantidos 
os inscritos e para que seja aberto 
novo processo para candidaturas, a 
Cia. se propôs a analisar a questão 
e apresentar uma resposta no dia 1º 
de dezembro. 

O Sindicato também 
formalizou outras reivindicações 
dos metroviários, como aceitação 
das inscrições de candidatos que 
tenham sido suplentes em dois 
mandatos seguidos, e que os 
metroviários possam votar em 
mais de um candidato – o Metrô 

quer implantar um novo método de 
eleição, quando cada eleitor vota 
em apenas uma pessoa. 

Na sua argumentação contra 
este método, o Sindicato usou 
como base o acordo fechado com 
a empresa em 10 de outubro deste 
ano, do qual não constam tais 
restrições.

Na próxima segunda-
feira, a Cia. deverá se 
posicionar sobre estas 
questões, inclusive apontando 
uma nova data para a 
realização das eleições.

As eleições das CIPAs continuam suspensas. Em reunião com o Sindicato na 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (antiga DRT), ficou acordado 

que no dia 1º de dezembro o Metrô se posicionará sobre as reivindicações 
relacionadas às candidaturas, método e prazo para a realização das eleições

Eleições das Cipas

O impasse continua

Consciência Negra 
no Sindicato
O Sindicato celebrará o Dia da Consciência 
Negra com a animação do Pagode do 
Cafofo, realização de diversas atividades 
culturais e venda de comidas típicas! 
Participe com a sua família e amigos!

Dia 28 de novembro, sexta-
feira, a partir das 19h, no 
Sindicato.
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Sindicato realiza debates 
sobre as centrais sindicais
Começou nesta segunda-feira, 24 

de novembro, a série de debates 
promovida pelo Sindicato para 

informar os metroviários e estimular o 
envolvimento de todos nas discussões sobre a 
filiação do Sindicato a uma central sindical – o 
que já está em pauta na maioria dos locais de 
trabalho.

O PIT foi a primeira área que participou 
do debate envolvendo aspectos importantes 
da existência das centrais, como história, 
objetivos e atuação.

O Sindicato chama a atenção da categoria 
para a importância da participação de todos, 
para que sejam tomadas as melhores decisões 
para o fortalecimento e unificação da categoria 
metroviária.

Fique atento às datas 

e locais de realização 

dos debates:

25/11, terça-feira, 16h30, 
na Linha 5

26/11, quarta-feira, 16h30, 
no Metrô I

27/11, quinta-feira, 16h30, 
no PAT

28/11, sexta-feira, 15h, em 
São Bento

Delegado ao 9º Congresso
A comissão de organização do 9º Congresso deliberou que o 
companheiro Adilson Arruda, do PAT, assumirá a  
11ª vaga daquela área. A decisão foi tomada porque nenhuma 
companheira se inscreveu para ocupar a única vaga de 
mulheres do PAT. Porém, a cota de mulheres ao Congresso 
foi atingida

No dia 18 de novembro, funcionários das 
estações, tráfegos, bases de segurança e sala negra 
participaram do ato em defesa do acordo coletivo 
em frente ao CCO.

O Sindicato encaminhou uma 
correspondência para a empresa, com o objetivo 
de reforçar as reivindicações da categoria, já feitas 
em outras ocasiões depois do encerramento da 
campanha salarial.

As principais reivindicações são: manutenção 

da escala 4x2x4; pagamento do adicional de 
periculosidade aos Auxiliares de Manobra (AMs); 
movimentação dos AMs; contra a retirada da hora 
extra noturna; rodízio de escala no tráfego da 
Linha 2; indenização de horas extras dos Agentes 
de Segurança da Linha 5; condições de trabalho 
nas bilheterias blindadas; jornada de trabalho na 
escala base e semanal; melhora nos postos de 
segurança; jornada e condições de trabalho para 
Operadores de Console (CCO).

Metroviários realizam ato em 
defesa do acordo coletivo




