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Eleição no Sindicato

Fique atento ao 
calendário! Participe! 

Neste ano a categoria metroviária vai escolher a diretoria que estará à frente do 
Sindicato nos próximos três anos. Acompanhe o processo eleitoral e participe 
da tomada desta decisão, que será fundamental para o futuro da categoria e da 

prestação de serviços públicos de transporte metroviário à população

O processo eleitoral 
do Sindicato teve 
início na assembleia 

realizada no dia 30/06, quando 
companheiros de diversas áreas 
da empresa foram eleitos para 
compor a comissão eleitoral, 
que será responsável pelos 
encaminhamentos de todo o 
processo. Na mesma ocasião, foi 
aprovado o calendário eleitoral e 
o mapa de distribuição de áreas.

Agora, o processo está na 
etapa de formação das chapas 
concorrentes, que deverão ser 
registradas até 02/08.

A votação acontecerá do 
dia 13 a 17/09, e os votos serão 
apurados no dia seguinte. A 
posse oficial da nova diretoria 
será em 06/11.

Fique atento ao calendário 
de atividades do processo 
eleitoral e participe!

Assembleia segunda-feira, 26/07, às 18h30, no Sindicato
Pauta: Balanço financeiro do Sindicato (vide edital de convovação no verso)

CALENDÁRIO ELEITORAL
Encerramento do prazo para registro da chapa 02/08

Comunicado à empresa do registro das Chapas (24 h após inscrição) 03/08

Publicação das chapas e abertura do prazo para impugnações 06/08

Fim do prazo para impugnação 13/08

Prazo para impugnado apresentar contra razões
5 dias úteis contados a 
partir da notificação da 
impugnação

Fim do prazo para a comissão eleitoral deliberar sobre as impugna-
ções (20 dias antes da eleições) 25/08

Publicações da Relação de votantes Até 03/09

Fim do prazo para indicação de mesários pela chapa Até 03/09

Eleição 1º escrutínio 13 a 17/09

Apuração do 1º escrutínio 18/09

Proclamação do resultado da eleição 18/09

Fim do prazo para interposição de recursos (15 dias a partir da data 
final da realização do pleito) 02/10

Eleição 2º escrutínio 27/09 a 01/10

Apuração do 2º escrutínio 02/10

Eleição 3º escrutínio 13 a 18/10

Apuração do 3º escrutínio 19/10

POSSE OFICIAL 06/11
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3º Encontro Sindical 
Nossa América

Acapital da República 
Bolivariana da Venezuela, 
Caracas, foi sede da terceira 

edição do Encontro, que reuniu 
representantes do movimento 
sindical de toda a América, entre 
os dias 21 e 24/07, com o objetivo 
de trocar experiências da luta dos 
trabalhadores pela garantia de seus 
direitos e pela ampliação de suas 
conquistas em todo o continente.

Cerca de 300 delegados 
internacionais e 200 venezuelanos 
participaram da atividade, que 
teve a Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil (CTB) 
como um dos integrantes do 
Grupo de Trabalho organizador do 
Encontro.

Resultados
Após os três dias de trabalhos, 

foi aprovado, por unanimidade, 
o Manifesto de Caracas, que 
reafirmou a unidade da classe 
trabalhadora como estratégia 
de ação fundamental para o 

sindicalismo no continente.
Além disso, as oficinas 

realizadas pelos delegados 
do Encontro aprovaram uma 
plataforma de ação unitária e a 
criação de um instituto de Pesquisa, 
Formação e Assistência Técnica 
para a classe trabalhadora latino-
americana.

Três resoluções políticas 
referentes aos temas debatidos pelos 
delegados do Encontro também 
foram aprovadas pelo plenário ao 
final das atividades, assim como 
uma Moção de Apoio ao governo 
venezuelano em relação à postura 
belicista e irresponsável assumida 
pela Colômbia, cuja consequência 
foi o rompimento das relações entre 
as duas nações. 

A constituição do instituto 
ainda demandará novas discussões 
e a sua concretização deve ser 
precedida da elaboração de um 
programa de ação sindical para o 
continente americano.

O documento
O documento aprovado 

pelo 3º ESNA destaca a luta da 
classe trabalhadora no marco dos 
bicentenários de independência, 
iniciados na América Latina ao 
longo de 2010.

O texto também faz uma 
análise dos efeitos da crise 
econômica mundial, ataca 
a crescente militarização 
estadunidense por todo o continente 
e defende que o momento atual é 
uma grande oportunidade para que 
o projeto emancipador iniciado há 
200 anos possa conquistar novos 
avanços.

O Manifesto convoca todos os 
trabalhadores e trabalhadoras da 
região a aprofundar sua resistência 
diante da atual conjuntura, de 
modo a construir sua própria 
emancipação e iniciar uma nova 
fase que seja ofensiva e na direção 
de uma sociedade sem explorados e 
exploradores.

A categoria metroviária foi representada pelo secretário-geral do Sindicato, 
Wagner Fajardo, que também é presidente da Federação Nacional dos Metroviários 

(Fenametro) e secretário-geral da União Internacional de Sindicatos de 
Trabalhadores em Transportes (UIS) 

O Sindicato convoca assembleia 
para o dia 26/07, às 18h30, quando 
será debatido o balanço financeiro da 
entidade. O edital de convocação para a 
atividade foi publicado no dia 23/07, no 
jornal Diário de S. Paulo, conforme fac-
símile ao lado. Participe!

Assembleia debaterá balanço financeiro do Sindicato


