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Reuniões sobre a eleição da CIPA  
16/12 (terça-feira), às 10h30 e 18h, no Sindicato
Participe!

Atenção cipistas!

Metrô rompe negociação 
e instala eleição da CIPA

Rompendo as negociações 
com o Sindicato, a empresa 
acionou a SRTE. Esse órgão 

solicitou que o Metrô negociasse 
com o Sindicato e iniciasse a 
eleição imediatamente.  

A Cia. não voltou a negociar 
e instalou o processo eleitoral 
da CIPA unilateralmente, sem 
representantes da bancada dos 
trabalhadores e do Sindicato 
na comissão eleitoral, e em 
desacordo com a NR5 (Norma 
Regulamentadora sobre eleição de 
CIPA).

O Metrô quer instalar a CIPA 

da Linha 15-Prata (monotrilho) 
com apenas um representante 
dos trabalhadores. Já temos 
trabalhadores da Operação e da 
Manutenção, nesse sentido temos 
número sufi ciente para garantirmos 
no mínimo dois representantes 
eleitos. A empresa não reconhece. 

No PTI, a empresa não 
atendeu a reivindicação da 
categoria, que solicitou o aumento 
de mais um cipista. Na CIPA 

Obras, por conta do aumento de 
trabalhadores nos canteiros e dos 
inúmeros acidentes, sugerimos o 
aumento do efetivo da CIPA mas 
a empresa não atende este pedido.

O Sindicato e os cipistas 
farão reuniões no dia 16/12 
(terça-feira), às 10h30 e 18h, 
para decidirmos uma forma de 
exigir do Metrô que suspenda 
esse processo eleitoral e volte a 
negociar.

O Metrô não respeita a SRTE 
(Superintendência do Trabalho) 
e tampouco a categoria. O 
Metrô e o Sindicato estavam em 
negociação, pois a empresa 
encontra-se irregular por não 
ter realizado a eleição da 
CIPA, que deveria ter 
acontecido, dando posse à 
nova gestão em agosto passado
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02 BILHETE

Atenção, Seguranças!
DIA D é 17/12 

(quarta-feira)!

Veja as atividades programadas 
para o 11º Congresso:

Apresentação das teses:  
de 5/1 a 2/3

Inscrição de candidatos a 
delegados: 16/2 a 26/2

Eleição dos delegados:  
2/3 a 6/3

11º Congresso já tem sua  
Comissão Organizadora

Devido às pendências da Campanha Salarial e às 
retaliações sofridas pelo corpo de Segurança, a assembleia 
do dia 11/12 deliberou:

l Retirada do colete refletivo por tempo indeterminado a partir do dia 17/12 
(quarta-feira);

l Suspensão das horas extras por tempo indeterminado a partir do dia 17/12;
l Dia D será no dia 17/12: boicote à Operação Plataforma e viaturas com uso 

do adesivo. 
l Boicote à estratégia de réveillon.

Estas deliberações visam sinalizar para a empresa a disposição da 
categoria em retomar imediatamente as discussões pertinentes às pendências 
da Campanha junto à GRH e a GOP, assim como revogar todas as retaliações 
sofridas por conta das mobilizações na Campanha Salarial.

 Elencamos abaixo nossa pauta:
l Plano de Carreira para a segurança dentro da GOP
l Critérios de avaliação de desempenho
l Fim do rodízio
l Critérios de movimentação de postos e escalas
l Motoristas (pegada, habilitação, multas, pontuações e avarias)

A assembleia do dia 11/12 elegeu a Comissão 
Organizadora do 11º Congresso e o calendário 
de atividades. A Comissão é formada pelos 
companheiros Rodrigo Tufão, Marília, Alex 
Fernandes, Pasin, Narciso, Vitor Ribeiro e Fajardo. 

O Congresso será realizado de 26 a 29 de março 
de 2015. O temário do evento é composto por 1º) 
Conjuntura Internacional e Nacional; 2º) Movimento 
Sindical; 3º) Transporte; 4º) Opressões (políticas para 
Mulheres, Negros e Diversidade Sexual); 5º) Pauta de 
Reivindicações da Campanha Salarial 2015 e Plano 
de Lutas; 6º) Organização de Base e 7º) Estatuto. 


