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Durante mesa redonda 
realizada no dia 13 
de fevereiro com o 
Sindicato e Cia., a 
SRTE/SP (antiga DRT) 

apresentou uma proposta 
para viabilizar as eleições das 
CIPAs no Metrô.

Além de aceitar as inscrições 
efetivadas anteriormente; alterar 
o tempo de mandato de dois 
para um ano; e propor a votação 
em 50% dos titulares (quando a 
quantidade de candidatos for ímpar, 
o arredondamento será feito para 
cima), a proposta da SRTE/SP 
prevê que o mandato das CIPAs 
para a gestão 2009/2010 passe a 
ser contado a partir da posse de 
seus membros, permitindo a sua 

reeleição. Ou seja, o mandato em 
vigência será considerado como o 
primeiro mandato. 

Acrescenta-se, também, à 
proposta, a abertura de um período 
adicional de cinco dias para novas 
inscrições, quando aqueles que não 
têm interesse em concorrer também 
poderão cancelar suas inscrições.

As demandas judiciais de 
empregados ou ex-empregados 
serão analisadas caso a caso, em 
conformidade com a legislação 
vigente e com determinações da 
Justiça do Trabalho.

O Sindicato avalia 
positivamente a proposta feita pela 
SRTE/SP, considerando a grande 
possibilidade de os candidatos 
a representante dos empregados 

serem eleitos de forma massiva em 
todas as CIPAs.

Até então, a empresa vinha 
tentando impor a realização das 
eleições com restrição máxima de 
candidaturas, e por isso inúmeras 
inscrições foram impugnadas; além 
da votação em apenas um candidato.

A participação dos metroviários 
é fundamental nesta assembléia, 
que decidirá o futuro das Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes. 
São as CIPAs que garantem a 
fiscalização nos locais de trabalho, 
bem como o encaminhamento de 
medidas que viabilizem a solução 
de problemas relacionados ao 
ambiente de trabalho e à saúde do 
trabalhador.

Participe!

Na tentativa de superar o impasse imposto pelo Metrô para a realização 
das eleições das CIPAs, a Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego de São Paulo (antiga DRT) propôs que todas as inscrições 

homologadas anteriormente sejam aceitas pela empresa, independente 
de mandatos anteriores; que os eleitores votem em, no máximo, 50% 

dos titulares; e que os mandatos dos cipistas passem a ser de um ano. 
O prazo para realização da eleição é o dia 15 de abril 

Eleições das Cipas

Assembléia dia 3/3

Assembléia dia 3 de março, às 18h30, 
no Sindicato. Pauta: Eleições das CIPAs
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A Banda vai passar!
O desfile da Banda 
do Trem Elétrico 
vai acontecer nesta 
sexta-feira, 20 de 
fevereiro, às 18h30, 
com concentração 
na esquina da rua 
Augusta com a Luiz 
Coelho, próximo à 

estação Consolação.

A organização da Banda distribuirá 
camisetas, chope e batida aos foliões 
que participarem da festa, que terá 
continuidade na área de lazer do Sindicato, 
onde será servido o tradicional “Caldo dos 
Sobreviventes”.

Participe com seus amigos e 
familiares! O samba vai rolar até o primeiro 
trem passar!

ASs receberão indenização por 
suspensão de horas extras

Linha 5 – Lilás

Correspondência enviada 
ao Sindicato no dia 

16 de fevereiro, confirma 
que, em 18 março, os ASs 
da Linha 5 receberão o 
pagamento da indenização 

do Metrô por suspensão das 
horas extras. 

O Metrô havia se 
comprometido a efetuar o 
pagamento em janeiro, mas, 
sem mais esclarecimentos, 

adiou para 18 de março.
As dúvidas que 

surgirem quanto o valor 
recebido deverão ser 
solucionadas diretamente 
com o Metrô.

Os interessados em participar do processo 
de licitação para aluguel da lanchonete do 

Sindicato devem adquirir o edital por R$ 30 (trinta 
reais), que está disponível na secretaria de Patrimônio 
da entidade, no período de 4 a 14 de março, e as 

propostas devem ser entregues no período de 20 até 
31 de março. A abertura dos envelopes acontecerá 
no dia 3 de abril, às 19h, na sede do Sindicato, com a 
presença de todos os participantes da licitação, bem 
como de uma comissão de diretores.

Sindicato abre licitação 
para aluguel da lanchonete


