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Participe das eleições 
Vote!

CIPAs

Assembleia realizada entre 18 e 19/2 decidiu pela participação da categoria nas 
eleições. Sindicato reivindica à empresa democratização do processo eleitoral

Duas propostas 
foram levadas 
para votação 

nos dias 18 e 19/2. A 
maioria dos votantes 
escolheu a proposta 
nº 1, de participar 
do processo eleitoral 
das CIPAs e assim 
realizar as inscrições 
e votar nos candidatos 
comprometidos com 
a luta por melhores 
condições de trabalho. 

No dia 23/2 (terça-
feira), o Sindicato 
enviou carta ao Metrô 
solicitando várias 
iniciativas para a 
democratização do 
processo eleitoral. 
Em primeiro lugar, 

a postergação do 
início das eleições 
para 8/3, para que os 
candidatos tenham 
tempo de realizar suas 
campanhas.

Pediu a garantia 
de visibilidade aos 
candidatos para que 
possam se apresentar 
à categoria, utilizando 
os canais eletrônicos de 
comunicação interna, 
como o Metroclick e o 
e-mail corporativo, por 
exemplo. E também o 
uso do sistema teams, 
além da afi xação de 
informes nos quadros 
de aviso das áreas 
de acordo com as 
respectivas CIPAs. 

Transparência
Foi reivindicada 

uma reunião geral com 
todas as comissões 
eleitorais para explicar 
o funcionamento do 
processo eletrônico, com 
a participação de um 

técnico de TI indicado pelo 
Sindicato. As comissões 
eleitorais devem receber 
a lista de todos os 
empregados aptos a votar.

Agora é o momento 
de votar nos candidatos 

comprometidos em 
fortalecer os instrumentos 
de segurança e saúde e 
em lutar por melhores 
condições de trabalho. 

Participe!
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Fenametro realiza 
7º Congresso
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Uma publicação do

Metroviários de vários estados brasileiros 
se inscreveram para participar do 7º 
Congresso da Fenametro. Em São Paulo, 

a categoria aprovou em assembleia virtual a 
indicação dos delegados e suplentes para o evento. 
Entre as atividades previstas estão a realização 
da abertura e debate de conjuntura nacional pela 
manhã. Na parte da tarde, ocorrerão discussões 
sobre opressões, balanços sobre fi nanças e questões 
políticas. 

Por conta da pandemia, todas as atividades 
serão remotas. Dessa maneira o Congresso deve 
aprovar a linha política e promover eleição de 

nova diretoria com mandato de 1 ano para, 
posteriormente, promover um congresso 
presencial, capaz de realizar todo o processo de 
maneira que atenda as demandas dos debates e 
para eleição de uma nova direção.

O evento será transmitido através do 
canal do YouTube da federação. Delegados e 
suplentes receberão link e as informações para a 
participação. Neste sábado (27/2), a partir das 9h, 
participe do 7º Congresso da Fenametro. 

Acesse para assistir via YouTube: 
      https://is.gd/NMe1H7

On-line

No próximo sábado (27/2), a partir 
das 9h, a Federação Nacional dos 

Metroferroviários (Fenametro) 
vai realizar o seu 7º Congresso. 

Pela primeira vez na história 
o evento ocorrerá de maneira 

on-line, por conta da pandemia 
do coronavírus. O Congresso 

cumpre os prazos legais e assim 
os procedimentos que legitimam a 

existência da Federação

Participe da pesquisa sobre 
Covid-19 no trabalho

Fora Bolsonaro e Mourão! Contra as 
privatizações e em defesa dos direitos!

CONGRESSOº7

Criado pela Organização de 
Saúde Ambiental e Sustentabilidade, 
com participação de várias 
universidades públicas (Unesp, 
USP, UFPA), o projeto de pesquisa 
“Covid-19 como doença relacionada 
ao trabalho” tem dois objetivos 
principais.

O primeiro é dar visibilidade 
às atividades de trabalho como 
fontes de infecção e adoecimento. 

O segundo é obter informações 
que ofereçam subsídios para os 
sindicatos planejarem ações que 
possam auxiliar na prevenção 
da doença e minimizar suas 
consequências. 

O projeto tem duas etapas. A 
primeira, de coleta de informações 
por meio de um formulário que 
deverá ser respondido pelos 
metroviários que trabalharam ou 

trabalham presencialmente durante 
a pandemia. A segunda, de análise de 
questões relacionadas à Covid-19 e 
ao trabalho, por meio de entrevistas 
por telefone. A identidade dos 
entrevistados será preservada.
Acesse: https://is.gd/kVteyB


