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Categoria decide sobre 
o processo eleitoral

Eleições das CIPAs

Frente à proposta do Metrô em realizar 
as eleições das CIPAs de forma 
eletrônica para o próximo mandato, 
o Sindicato convoca a categoria 
para assembleia na próxima quinta-
feira (18/2) para deliberar se os 
trabalhadores devem participar do 
processo eleitoral ou se haverá boicote 
total ou parcial nas eleições

VOTE EM: https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/metro/

LIVE do Sindicato, às 18h

ASSEMBLEIA on-line 

  https://facebook.com/metroviariossp ou  https://www.youtube.com/metroviariosquinta-feira
18/2

Pauta: Eleições das CIPAs Participe! 

(das 19h de 18/2 às 19h de 19/2)

Na reunião 
dos cipistas, 
convocada pelo 

Sindicato para debater 
o processo eleitoral, foi 
debatida a intransigência 
do Metrô que contratou 
uma empresa para 
realizar as eleições de 
forma eletrônica, da 
mesma forma que foram 
realizadas as eleições do 
Metrus e do Conselho de 
Administração. 

O Sindicato já havia 
se manifestado contra 

as eleições da forma 
como a empresa 
estava impondo. Na 
reunião surgiram 
3 propostas que serão 
levadas para deliberação 
dos metroviários em 
assembleia. Uma 
delas é participar do 
processo, estimulando 
as inscrições e, através 
das Comissões Eleitorais, 
tentar melhorar este 
processo eleitoral. A 
segunda é estimular as 
inscrições e boicotar a 

votação, para pressionar 
a empresa a recuar do 
processo eletrônico 
e adiar as eleições. 
A terceira proposta 
defende o boicote total 
ao processo eleitoral 
para obrigar a empresa 
a negociar com a 
categoria. 

Agora toda a 
categoria poderá 
manifestar a opinião 

e decidir sobre as 
eleições. No dia 18/2, 
às 18h, haverá live 
nas redes sociais com 
a apresentação e 
defesa das propostas 
a serem submetidas 
aos metroviários. Após 
isso será realizada uma 
assembleia on-line de 
24h. Participe e defenda 
uma CIPA em defesa dos 
trabalhadores.   
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Situação é grave
em algumas áreas
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Uma publicação do

Oalerta vermelho soou 
na categoria. A situação 
é grave em algumas 

áreas, como o PIT e VPL. Muitos 
casos foram confi rmados, 
demonstrando a incompetência 
da empresa em tratar de um 
problema tão grave.

O Metrô tem que 
providenciar a higienização e 
o isolamento dos locais onde 
ocorreram as contaminações 
e o reforço na prevenção em 
todas as áreas adjacentes. 
O Sindicato enviou carta ao 
Metrô reivindicando essas 
medidas efetivas e imediatas 
contra a disseminação do vírus. 

Orientamos os metroviários 
a cobrarem em suas áreas 
medidas que evitem a 
propagação da doença. 
O Sindicato e a categoria 
defendem a vacinação 
imediata dos trabalhadores 
em transportes públicos. 
Essa também é uma medida 
fundamental no combate ao 
coronavírus.

Pandemia

Na semana passada, vários 
casos de Covid-19 foram 
constatados nas ofi cinas 
do Pátio Itaquera e em alas 
do Bloco C do VPL diurno. 
Metrô precisa tomar 
iniciativas imediatas para 
conter a disseminação do 
vírus. Chega de descaso!

Até o fi nal do ano 
passado, ao menos 760 
metroviários foram afastados 
de suas atividades por 
causa do coronavírus. Esse 
foi o número de casos que 
chegou ao conhecimento do 
Sindicato até 16/12. 

Na verdade, o número 
de contaminados em 
todas as linhas do metrô 
é maior. Os dados das 
Linhas 1, 2, 3 e 15 podem 
estar subnotifi cados já que 
a empresa não fornece os 

dados ofi cialmente. Os dados 
da Linhas 4 e 5 continuam 
desatualizados. 

Desde o início da 
pandemia, o Sindicato tem 
exigido respeito à vida dos 
trabalhadores. Elaborou um 
Plano de Emergência que 
foi ignorado pela empresa 
e o governo estadual. 
Reivindicamos o reforço 
dos protocolos, higienização 
constante e afastamento das 
atividades presenciais de 
todos do grupo de risco.

Quase 800 casos 
de afastamento

Faça o RECADASTRAMENTO de dados do Sindicato
Se você é sindicalizado, atualize seu cadastro 
na base de dados do Sindicato. Acesse: 
recadastramento.metroviarios-sp.org.br. 

SINDICALIZE-SE:  se ainda não é fi liado ao 
Sindicato, fortaleça quem está ao seu lado. Acesse:
https://sindicalizacao.metroviarios-sp.org.br/


