
Foi dada a largada!

Seguros no Sindicato
Faça seu seguro no Sindicato com a 

Neide ou Luciana e ganhe um brinde! 

Fones: 6195-3624 ou 6195-3630.

Processo Eleitoral do Sindicato
Publicação do Sindicato dos Metroviários  de  SP  – http://www.metroviarios-sp.org.br – 29/06/07 nº 508

Calendário Eleitoral
Assembléia Geral para instauração do processo eleitoral ...................27/06

Publicação do Edital das Eleições (72 horas) ......................................29/06

Encerramento do prazo para registro de chapa (30 dias) ....................30/07

Comunicado à empresa de registro das Chapas (24 hs após inscrição) ...... 
 .............................................................................................................31/07

Publicação da relação das chapas registradas e abertura do prazo de 5 
dias para impugnações ........................................................................02/08

Fim do prazo para impugnação (5 dias úteis)  .....................................09/08

Fim do prazo para o candidato impugnado apresentar contra-razões(5 dias 
úteis) ....................................................................................................16/08

Fim do prazo para a comissão eleitoral deliberar sobre as impugnações(20 
dias antes das eleições) .......................................................................21/08

Publicação da relação de votantes  .............................................. Até 31/09

Fim do prazo para indicação de mesário pela chapa ................... Até 31/09

Eleição 1º escrutínio ............................................................. De 10  a 14/09

Apuração do 1º escrutínio  ...................................................................15/09

Fim do prazo para interposição de recursos (15 dias a partir da data final 
da realização do pleito) ........................................................................01/10

Proclamação final do resultado da eleição ..........................................22/10

Eleição 2º escrutínio .............................................................. De 01 a 05/10

Apuração do 2º escrutínio ....................................................................06/10

Eleição 3º escrutínio .............................................................. De 15 a 19/10

Apuração do 3º escrutínio ....................................................................20/10

POSSE OFICIAL  ................................................................................06/11

Eleições Sindicais 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente edital, a comissão eleitoral faz saber que nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de setembro de 
2007, com início às 00:00 do dia 10 e encerramento às  24 horas do dia 14 , na sede desta entidade 
e nos locais de trabalho onde houver concentração de associados através de urnas itinerantes e 
fixas, será realizada eleição para composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Diretoria de 
Base , membros efetivos e suplentes,  do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 
Metroviários de São Paulo, ficando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para o registro de chapas, 
que ocorrerá a contar da data de publicação deste edital nos termos do Estatuto do Sindicato. O 
requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para registro deverá ser apresentado 
à Comissão Eleitoral, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A 
Comissão Eleitoral se encontra à disposição dos interessados, na sede entidade das 09 às 18 horas, 
de segunda a sexta-feira, para atendimento, prestação e informações concernentes ao processo 
eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo.  A impugnação 
de candidaturas deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação das chapas 
registradas. Caso não seja obtido quorum em primeira convocação, a eleição em segunda votação 
será realizada nos dias 01,02,03,04 e 05 de outubro de 2007, nos mesmos horários e locais da primeira 
votação, não havendo quorum em segunda convocação a eleição, em terceira votação, será realizada 
nos dias 15,16,17,18 e 19 de outubro de 2007, nos mesmos horários e locais da primeira votação. Em 
caso de empate ou se nenhuma das chapas obtiver maioria absoluta dos votos em relação ao total 
apurado, realizar-se-á nova eleição nas datas previstas para o segundo escrutínio. 

São Paulo, 29 de junho de 2007.

Assembléia realizada na quarta-feira, 27/6, deu 
início a mais um processo eleitoral da história 

de 25 anos do Sindicato. Fazendo prevalecer a 
democracia e transparência que sempre pautaram 

as ações da atual diretoria, todas as idéias foram 
expostas e debatidas durante a assembléia. A 

comissão eleitoral foi eleita, o calendário e mapa 
eleitorais foram aprovados e as regras da convenção  

foram referendadas, fazendo valer a decisão do 8º 
Congresso dos Metroviários.

Com isso, foi dada a largada a um novo período 
da trajetória da categoria, quando os metroviários 

escolherão, com ampla participação, a diretoria que 
conduzirá esta entidade nos próximos três anos!

Veja abaixo o edital, o mapa e 

calendário eleitorais. Participe!

Mapa de Distribuição de Áreas 
ADMINISTRAÇÃO/GCC ........................................................................1403

MANUTENÇÃO .....................................................................................2332

OPERAÇÃO  .........................................................................................3783

APOSENTADOS  .....................................................................................208

Total final  ............................................................................7726



Campanha 
habilidosa Está em 

curso mais 
um processo 
eleitoral do 
Sindicato, por 
isso, é hora 
de chamar 

todos os metroviários para 
a responsabilidade de eleger 
as pessoas que representarão 
a categoria durante os 
próximos três anos. Esta é 
a oportunidade de colocar 
em debate a performance da 
atual diretoria, postura dos 
candidatos e defi nir o tipo 
de Sindicato que queremos, 
pois este é um dos mais 
importantes do Brasil e que, 
ao longo de sua trajetória, 
vem acumulando sucessivas 
vitórias, sem deixar de 
travar as lutas mais gerais e 

importantes do país.
Seguido da assembléia 

de quarta-feira, 27/6, que 
deu a arrancada para o 
processo eleitoral, vamos 
realizar a convenção cutista, 
que antecede a eleição do 
Sindicato desde 1988.

Este é um método 
transparente e democrático 
que permite a participação 
de todas as forças políticas da 
categoria e que, mais uma vez, 
foi ratifi cada no 8º Congresso 
dos Metroviários, realizado 
entre os dias 27 e 30 de abril 
de 2006, em Atibaia.

A assembléia de quarta-
feira também reforçou 
a vontade da categoria 
participar da convenção 
cutista, tendo o entendimento 
de que esta é a melhor forma 

para a composição de uma 
chapa combativa para a 
manutenção da defesa dos 
interesses de toda a categoria, 
sempre com o objetivo de lutar 
por melhores condições de 
trabalho e, conseqüentemente, 
pelo Metrô público, estatal, 
com qualidade e tarifas 
acessíveis.

Conclamo todos os 
metroviários a acompanhar 
e participar de mais este 
processo eleitoral, por um 
Sindicato unitário, classista 
e de luta! Esta é a hora de 
defi nir os rumos do nosso 
Sindicato, o que certamente 
infl uenciará no futuro de toda 
a categoria e do Metrô de 
São Paulo!

Flávio M. Godoi 
Presidente do Sindicato

Férias na colônia de Caraguá
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Encerrada a campanha 
salarial 2007 e, junto com ela, 
a agitação que acompanhou 
todos os metroviários durante 
os quase dois meses de sua 
duração, é importante fazer 
uma nova leitura do que foi 
o processo de negociação do 
Sindicato com a empresa e 
governo estadual.

Em todas as reuniões rea-
lizadas durante a campanha, a 
categoria só recebeu respostas 
negativas, tendo como garan-
tia apenas a manutenção do 
Acordo Coletivo 2006/2007. 
Quando chegou o momento 
de tratar das questões econô-
micas, então, nem se fala! 

A Cia. e governo do Estado 
fi zeram uma proposta que não 
contemplava a categoria e pros-
seguiram assim, testando a de-
terminação dos metroviários, 
como quem quer pagar para 
ver até onde chegariam às 
negociações.

Combativos como sempre, 
os metroviários e a direção de 
seu Sindicato não deixaram a 
peteca cair: pressionaram com 
a realização da greve de 14/6, 
sem, porém, fechar os canais 
de negociação. 

Isso foi muito importante 
para a categoria que, ao fi nal 
do processo, não teve nenhum 
de seus direitos extintos, e 
ainda acrescentará conquistas 
ao Acordo. 

O resultado da campanha 
salarial 2007 é positivo sim, mas 
graças à pressão exercida pelos 
metroviários, à habilidade do 
Sindicato na hora de negociar e 
por saber o momento de parar, 
evitando possíveis perdas.

Outro destaque da cam-
panha salarial deste ano é 
a participação massiva dos 
metroviários, desde a realiza-
ção dos atos públicos, utiliza-
ção dos coletes e participação 
nas assembléias. 

Não podemos deixar de 
citar a vitoriosa greve realizada 
no dia 14/6, que foi determi-
nante para que a empresa e 
governo do Estado se dispuses-
sem a fazer uma proposta que 
contemplasse as reivindicações 
da categoria, culminado com 
o fi m da paralisa ção e da cam-
panha salarial.

Todas as decisões foram 
tomadas a partir da delibe-
ração da ampla maioria da 
categoria!

Defi nitivamente, a unida-
de, mobilização, organização e 
determinação continuam sen-
do as principais características 
da categoria metroviária, e é 
por ser assim que continua al-
cançando êxito em suas ações, 
sempre visando à melhoria 
das condições de trabalho e 
a manutenção da qualidade 
dos serviços prestados a toda 
a população.

O Metrô precisa se retratar!

Moto CBR 450 raridade 
Vendo ano 89/90, azul. R$ 9.500,00. Tratar com 
Slo Stampini, ITQ, esc. C, ramal: 34901 ou fone: 
9401-2130.

Aula de Tênis
Descubra os benefícios que o tênis pode fazer por 
você. R. Castelo do Piaui, 717 (100 m da estação 
Itaquera).Tratar com Prof. Paulo, 9624-9729.

Casa em Peruibe
Vendo próximo a rodoviária, 2 quartos, sala, 
cozinha e 2 banheiros. Área construida 100 m², 
terreno de 320m². Totalmente revestido.  R$ 70 
mil. Aceito carro na negociação. Tratar com Hi-
toshi, tráfego, Ana Rosa, esc. B, fone: 6168-9872. 

Casa na praia
Aluga-se para fi nal de semana e temporada. 
Próximo à praia.  3 dormitórios (1 suite), sala 
ampla, quintal espaçoso com churrasqueira, 
garagem para 2 carros. Tratar com Gunter , fones: 
86-493 ou (13) 3426-8019.

Vendo Sala de Jantar Colonial
Mesa com 4 cadeiras e 1 buffet por R$ 500,00. 
Ligue e é passado as fotos por e-mail. Tratar com 
Isildinha ou Mari, fone: 3371-7020.

Carro
Vendo Honda Civic 98/98, completo, prata. R$ 20 
mil. Tratar com João Dias, fone: 8346-6203.

Ford Escort 98/99
Vendo 1.8, vinho, vidro elétrico, direção, ar quente, 
pneus novos, som CD Sony. R$ 15.500,00. Tratar 
com José Lombardo, AE, TUC, ramal: 14500.

Computador/Informática
Empresa de metroviário.  Montagem, manu-
tenção, rede, internet, Speedy, rede sem fi o, 
confi gurações e vendas de peças. Micros mon-
tados, de marca, notebook. Impressoras laser, 
multifuncionais. Monitores LCD, assessórios e 
periféricos em geral. Financiamos tudo em até 24 
meses (s/entrada). Aceitamos cartões ou boleto 
bancário. Tratar com Raquel ou Edson, fone/fax: 
3285-2709/8176-7199.

G. Eventos
O evento que você sonhou com o preço que 
você planejou. Som e iluminação. Casamen-
tos, aniversários, confraternizações (inclusive 
sítios, chácaras) . Tratar com Jorge, fones:  5071-
7182/9855-8089. 

 Alugo chácara em Santa Isabel
Venha se divertir, relaxar, descansar. Piscina, 
ping-pong, bilhar, forno e fogão a lenha , 
churrasqueira. Tratar com Severino ou Josefa, 
fone: 6586-7735.

Impressora 
Matricial Epson LX-300; misturador de tinta 
para impressões coloridas; suporte para papel 
continuo; cabo de força e paralelo. Ótimo 
estado. Aberto à nogociações. R$ 400,00. Tratar 
com Ivan Galbiati, fones: 5044-2741/9711-
0983/8459-8466.

MP3 Automotivo Pionner 
Vendo modelo DEH 2850 MPG por R$260,00. 
Reprodução CD-R/W, MP3, WMA, WAV, com  BMX 
(Equalizador Bitmétrico), equalizador EEQ, com 
pré-ajustes de 5 modos,z com ajuste personaliza-
do, paramétrico de 3 bandas, loudness eletrônico 
selecionável de 2 modos, sistema de sintonia de 
rádio Supertuner IIID e conector ISO. Tratar com 
Assuerum Marcaccini, tecnico de segurança do 
trabalho, NKT-CRE ou fone: 9731-4594.

Notebook Toshiba
Modelo novo e moderno. Pouco tempo de uso. 
Processador Celeron M 1.6, Hd 60 Gb, 256 Mb 
(possível aumentar para 1Gb Ram), tela 15” 
fi ninha. Gravador de CD e leitor de DVD Toshiba, 
rede com ou sem fi o, entradas USB, Windows XP 
incluso.Tratar com Elvis, fones: 6515-5767/6515-
4716/9900-2692, ate às 21h.

 Peugeot 206 
Vendo Soleil 1.6, 16 V completo. 2003, vermelho,  
air-bag duplo, rádio cd player, 34 mil Km. Exce-
lente estado, R$ 25.600,00. Tratar com Edgard 
Georges, técnico em manutenção, PAT, horário 
comercial ou fones: 3444-1437/9388-2527.

Apartamento Parada Inglesa
Reformado, pronto p/ morar. 2 dorm., cozinha, 
quarto e banheiro montados. Excelente localiza-
ção, 500 m do metrô. Cond. baixo, 1 vaga. R$ 95 
mil ou R$65 mil + transf. dívida. Tratar nos fones:  
6986-9774/76225779 ou chris77sp@hotmail.
com.

Moto Suzuki 750w
GSX 750W, ano 94, 2º dono, azul/branca. Super 
nova. Estudo troca. Tratar com Cláudio  Ramos, 
SLO, estação Imigrantes, esc. 4x1x4x3, manhã, 
ramal: 25511.

Motocicleta BMW/97.
Motor 1100cc, azul metálica, R.T. Turing. R$ 33 
mil. Aceito troca de menor valor. Tratar com 
Cunha Brito, OT, JAT, esc. semanal, ramal:16719 
ou fone: 3978-2743.

Micro computador Celeron 2.8 Hz
Windows XP Prof., 256 Mb, 60 Hd, placa de som, 
rede e vídeo (ASUS), gravador de CD e leitor de 
DVD (LG), monitor 17´ TLA plana(LG), teclado, 
mouse e caixas de som novos. Mais de 100 
programas (pacote Offi ce completo). Novíssi-
mo. Grátis web cam Creatif. R$ 1.100,00. Tratar: 
Blasmond, fone: 8516-8244 ou jlalves@metrosp.
com.br

Drink Makers - 
Temos serviços de Bartenders. Garçons estiliza-
dos, mágicos, coquetelaria clássica e moderna. 
Destinados para lançamento de produtos, feiras, 
congressos, confraternizações, casamentos, 
debutantes, Aniversários, formaturas etc. www.
dkmbar.com.br. Tratar com Marcelo, fone: 3564-
4443/9373-0709.

Está defl agrada a eleição do Sindicato
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No episódio 
do acidente 
ocorrido 
em 15/6, 
na linha 1 
Azul, o jornal 
O Estado 

de S. Paulo veiculou 
matérias atribuindo a mim 
declarações que não foram 
dadas. Noticiou que eu teria 
afi rmado que a manutenção 
preventiva não vem sendo 
realizada e que vidas foram 
colocadas em risco.

Como já divulgamos 
no Bilhete 316, temos 
sérias críticas em relação à 
administração da empresa, 
inclusive à forma de execução 
da manutenção preventiva 
do sistema, e o risco a que a 
população pudesse ter sido 
exposta sequer foi objeto das 
entrevistas.

Ocorre que a empresa, 
de forma autoritária, sem 
verifi car se as declarações 
a mim atribuídas eram 
verídicas, encaminhou um 

texto através de correio 
eletrônico a todos os 
metroviários, onde me acusa 
de mentir e confundir a 
população com “desastradas 
e intempestivas declarações”, 
além de ameaçar com 
“medidas cabíveis” exigindo 
retratação. Não satisfeito, me 
intimou extrajudicialmente, 
cobrando manifestação sobre 
as declarações veiculadas, 
e reproduziu um cartaz 
intitulado Metrô Urgente, 
com o teor do correio 
eletrônico, afi xando-o em 
todos os quadros de aviso e 
relógios de ponto da empresa.

No último dia 25/6, após 
ter solicitado ofi cialmente 
direito de resposta ao referido 
jornal, protocolei na Gerência 
Jurídica do Metrô a resposta 
da notifi cação extrajudicial, 
exigindo a divulgação de 
um texto restabelecendo a 
verdade dos fatos através 
do Correio Eletrônico e 
também de um cartaz, nos 
mesmos moldes em que a 

empresa divulgou sua versão 
autoritária dos fatos.

Até agora, no entanto, a 
empresa ainda não respondeu 
se vai ou não fazer ou fazer 
sua retratação e divulgação 
do texto. Da mesma forma 
que fui ameaçado, também 
vou buscar todas as medidas 
cabíveis para que meu nome 
e minha atuação sindical não 
sejam objeto de elucubrações 
e autoritarismo da direção do 
Metrô.

Saiba a direção do 
Metrô que o compromisso do 
Sindicato dos Metroviários, 
e meu como diretor de 
Comunicação e Imprensa, 
e com certeza de toda a 
categoria, é principalmente 
com a verdade e a defesa 
dos interesses e direitos dos 
metroviários, do Metrô como 
empresa pública, estatal e 
de qualidade, com respeito e 
dedicação aos usuários.

Manuel Xavier Lemos Filho 
Diretor de Imprensa

Julho é mês de férias! É o momento de aproveitar 
para levar a família e os amigos para conhecer, ou voltar 
para o sossego e conforto da colônia de férias que a 
categoria inaugurou, após anos de mobilização, no dia 5 
de maio passado. 

São trinta apartamentos, com acomodações para 
cinco pessoas, em uma área com muita natureza, próximo 
à Ilha Bela e de belíssimas praias do litoral norte.

Cada apartamento é mobiliado com beliches, armário 
para roupas, travesseiros, frigobar, microondas, ventilador 
de teto, ponto para antena e diversos utensílios para a 
cozinha, como talheres, coador de café, espremedor de 
frutas, jarra e garrafa térmica.

O associado deverá fazer a reserva, no mínimo, 15 
dias antes da data prevista para utilização, pessoalmente, 
na Secretaria de Esporte e Lazer do Sindicato, ou pelo 
telefone 6195-3607, de segunda a sexta-feira, das 10h às 
12h e das 13h às 19h. “Recarregue a bateria”, desfrutando 
mais esta opção de lazer.

Férias na colônia de Caraguá
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A retrospectiva

A unidade garantiu a vitória desta 
Campanha Salarial

Campanha Salarial 2007 
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e unidade, mais uma vez, 
foram as palavras chaves 

de mais uma vitoriosa 
campanha salarial dos 

metroviários, e, como não 
ocorria desde 2003, foi 

preciso fazer uma greve 
para arrancar do governo 

do Estado e Metrô uma 
proposta que contemplasse 

as reivindicações da 
categoria. Nenhum direito 
foi retirado e importantes 

conquistas foram acrescidas 
ao Acordo Coletivo. Parabéns 

categoria metroviária!

Pendências da 
campanha salarial

Na última terça-feira, 26/6, o Sindicato se 
reuniu com a GRH para tratar das pendências 
da campanha salarial. Para discutir a forma 
de preenchimento do formulário da PPP, que 
dá direito a aposentaria especial, o Sindicato, 
junto com uma comissão de metroviários e 
assessoria jurídica, se reunirá com o Metrô na 
terça-feira, 3/7.

Com relação à equiparação salarial na 
GMT, o Sindicato vai montar uma comissão nas 
áreas para, junto com a comissão formada pelo 
Metrô, dar andamento a esta discussão, o mais 
breve possível.

Sobre as 36 horas, o Sindicato está 
agendando uma reunião com a Secretaria 
de Transportes Metropolitanos. A respeito 
dos demais itens, o Metrô se comprometeu a, 
em breve, se posicionar formalmente para o 
Sindicato.

“A empresa se compromete a negociar com o Sindicato 
o novo contrato de Participação nos Lucros e Resultados, 
apresentando a proposta fi nal até 23/07/2007”. Essa é a íntegra 
da proposta feita pelo Metrô sobre o pagamento da PR, que 
também faz parte dos itens adicionados ao Acordo Coletivo 
da categoria ao término da campanha salarial.

No entanto, até agora a empresa não iniciou as negociações 
sobre o pagamento da PR, sob o argumento de que deve 
apresentar sua proposta apenas no dia 23/7. Ocorre que está 
claro na redação do acordo que esta é a data de encerramento 
das negociações!

O Sindicato já encaminhou correspondência ao Metrô 
solicitando, formalmente, a abertura da negociação e, caso 
isso não ocorra, os metroviários deverão se preparar para 

iniciar a campanha pela PR com base em uma folha e meia 
de pagamento, sendo 50% deste valor como antecipação até 
31 de julho, conforme previsto em lei, e o restante até 31 de 
janeiro de 2008.

A participação dos metroviários nos resultados da Cia. 
é justa, principalmente levando em consideração o aumento 
expressivo da quantidade de usuários e o aumento do número 
de viagens. Neste contexto, há que se considerar a inauguração 
de novas estações, a implantação do Bilhete Único, a redução 
do quadro de funcionários ocasionada por licenças médicas, 
aposentadorias e, principalmente, a falta de reposição de 
quadro.

Vamos nos mobilizar e lutar para garantir o que nos é 
de direito!

PR 2007: um direito que tem que ser respeitado!

À esquerda, metroviários 
na negociação com 
o Metrô. Abaixo 
mobilização da categoria 
durante a greve de 14/6

Organização e mobilização no 
Café com Usuário em PSE

Manifestação em frente ao local onde 
ocorreram as negociações

Distribuição de Carta Aberta à 
população em PSE
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Regras da convenção 
Resoluções do 8º Congresso

ASs para a Planetek
Devido ao crescente número de roubos 
nos guichês da Planetek, que faz a recarga 
do Cartão Fidelidade e Bilhete Único, a 
Cia. vem orientando os ASs a dar atenção 
especial às cabines da Planetek, através da 
ação de presença. Além de elevar o risco 
de morte dos ASs, AEs, OEs, manutenção e 
terceirizados, esta medida desvia recursos 
públicos para preservar interesses privados. 
Os metroviários têm a função pública de ga-
rantir transporte público de qualidade, não 
podendo exercer atividades para a iniciativa 
privada durante sua jornada. Esta estratégia 
já expôs funcionários de TAT, na madrugada 
de 16/6, quando havia apenas uma dupla 
de AS para enfrentar os freqüentadores do 
baile do Cabral, que geraram tumulto e 
agrediram funcionários. Enquanto isso, os 
demais ASs estavam em outras estações para 
proteger o patrimônio privado. O Sindicato 
orienta que os ASs não cumpram esta de-
terminação descabida, que não faz parte dos 
procedimentos da empresa e, se continuar a 
pressão para que trabalhem para empresas 
privadas, o Sindicato tomará as medidas 
cabíveis para impedir este desvio de função 
e a malversação do dinheiro público.

Atenção tráfego!
O Metrô alterou a programação de trens 
(POT/PH) sem dispor de mais funcionários. 
Os postos de circulação e os pátios estão 
fi cando descobertos. Os intervalos de re-
feição e entre as voltas estão diminuindo e 
há o risco de aumentar uma volta no turno 
noite! Hora extra na folga, na entrada ou 
na saída do turno de trabalho só favorece 
a empresa. Temos que reagir e exigir a 
necessária recomposição do quadro. Por isso, 
o Sindicato está agendando uma reunião 
com o DO para tratar o assunto e convoca 
todos do tráfego a participar da reunião de 
organização da área, quarta-feira, 4/7, às 
10h e às 16h, no Sindicato.

Plano de carreira ADM
Os diretores do Sindicato na administração se 
reunirão para defi nir um calendário de reuni-
ões com os setores técnico-administrativos, 
com o objetivo de fazer um levantamento 
do perfi l das áreas, quadro de pessoal, as 
distorções, movimentações pendentes ou 
não realizadas para elaborar um plano para 
ser debatido com a empresa.

Julgamento da greve
 O Tribunal Regional do Trabalho julgou 
a greve de 14/6 abusiva, condenando o 
Sindicato e Metrô a pagar 225 cestas básicas, 
cada um. 

Boletim Eletrônico
Agora os metroviários têm um bole-
tim eletrônico que será enviado por 
e-mail periodicamente, agilizando a 
circulação das informações relacionadas 
ao dia-a-dia da categoria e de toda a 
sociedade. Envie o e-mail que você quer re-
ceber o Boletim Eletrônico Metroviário para 
secretariageral@metroviarios-sp.org.br

Processo 2872/98,
Reunião quinta-feira, 5/7, às 10h e 16h, 
no Sindicato, para avaliar a proposta do 
Metrô.

Promoção em PCR
De 16/7 a 20/7 a promoção de inverno 
do Sindicato estará no Bloco F de PCR. As 
vendas acontecem de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h. 

Mais um processo ganho
Os 192 OTs que fazem parte do processo 
2728/ 96 da 53ª Vara ganharam a ação 
do passivo trabalhista da periculosidade. O 
Metrô fez uma proposta de pagamento de R$ 
11 milhões, e a maioria aceitou, portanto, já 
estão sendo providenciados os documentos 
para formalização do acordo.

O processo eleitoral do Sindicato é precedido da convenção 
cutista, quando todas as correntes de pensamento  
debatem com a categoria suas idéias e compõem 

proporcionalmente a chapa que irá disputar a eleição. No 
movimento sindical, os metroviários são uma das raras 
categoriais que instituiu este modelo de escolha de dirigentes 
para a direção de um dos mais importantes sindicatos do 
país, permitindo amplo processo democrático, tornando-
se referência nacional. Nosso sindicato deve permanecer 
nesta linha de atuação, pois com este espírito democrático 
sempre garantiu a democracia na entidade que, adicionada 
à uma orientação política e de luta corretas, garantiu as 
vitórias dos metroviários nestes 25 anos do Sindicato. As 
regras da convenção cutista e seu modelo foram deliberados 
na assembléia de 27/6, que defl agrou o processo eleitoral do 
Sindicato conforme segue:

Resolução do 8º Congresso : Convenção Cutista : 

Modelos para convenção
Nome a nome : a escolha dos nomes dos candidatos se dará mediante 
votação nominal nas áreas.  O número de vagas seguirá  o determinado pelo 
mapa eleitoral, sendo que cada área deverá eleger 20% de suplentes. 

Escolha do candidato a presidente da convenção
O presidente eleito ocupará uma das vagas do total de diretores eleitos. Os 
demais candidatos a presidente não eleitos não farão parte da composição 
da chapa da convenção. 

Regra para inscrição do candidato 
a presidente da convenção 

O candidato a presidente deverá apresentar a inscrição de candidatos 
que representem no mínimo 80% das áreas de trabalho, de acordo com 
o mapa eleitoral. 

 Cota de mulheres: de acordo com o estatuto do Sindicato, a diretoria 
será composta com a participação de no mínimo 20% de mulheres. Para 
atender esta resolução e garantir a presença de pelo menos 10(dez) 
mulheres na diretoria do Sindicato, as áreas que contam com maior 
contingente de metroviárias deverão eleger o número de mulheres 
suficiente para atender a cota. 

 Estações Linha Norte-Sul: das 7 vagas, pelo menos 2 serão preenchidas 
por mulheres.

 Estações Linha Leste-Oeste: das 6 vagas, pelo menos 2 serão 
preenchidas por mulheres.

 Estações e tráfego LMO: das 3 vagas, pelo menos 1 será preenchida 
por mulher.

 Segurança – LNS/LLO/LMO:  das 5 vagas, pelo menos 1 será 
preenchida por mulher.

 Administração-M I/ CID II/ CCO/ GCC/Comissionados: das 8 vagas, 
pelo menos 4 serão preenchidas por mulheres.

 Critérios para Composição da Executiva e do 
Conselho Fiscal da Chapa da Convenção

A composição da diretoria executiva do Sindicato : (vice-presidente, 
demais secretarias e conselheiros fiscais) será formada após eleição dos(as)  
diretores(as)  das áreas, levando-se em conta o número de diretores(as)  
eleitos(as)  de cada chapa, de forma proporcional. 

Mapa Eleitoral da Convenção
ÁREA H* M* ÁREA H* M*

Estações LNS 5 2 CSO  -  LNS/LLO/LMO 4 1

Tráfego LNS 3 0

PAT+ bases de manutenção Linha 
LNS/LMO diurno/noturno 

• PAT (6) 
• MTE LNS/LMO diurno (1) 
• VPN - MTE LNS/LMO 

noturno (1) 

8 0

Estações LLO 4 2

PIT+bases de manutenção Linha 
LLO/EPB diurno/noturno      

• PIT (4) 
• MTE LLO / EPB diurno  (1) 
• VPL-MTE  LLO/EPB noturno  

(1) 

6 0

Tráfego LLO 3 0
Linha 5 – Manutenção, estação, tráfego 
e CSO 

3 0

Estações e 
Tráfego LMO

2 1
ADM –  MI /CD I I /CCO/GCC/
COMISSIONADOS

4 4

 TOTAL GERAL 52

Datas 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

Comissão Eleitoral 

 Sérgio Roque – JAT

 Ricardo Pereira Flores – PAT

 José Márcio Alves Menezes (Cabo Bruno) – PIT

 Marcelo Soares – CSO

 José Unaldo Santos– Aposentado 

As inscrições deverão 
ser realizadas na 

secretaria-geral do 
Sindicato, das 9h às 18h, 
de segunda a sexta-feira.  
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