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Quinta-feira, no Sindicato, às 18h30.
Assembleia em 4/7

Com o objetivo de cancelar todas as demissões, a categoria, em 
assembleia realizada em 26/6, votou algumas ações:

 Orientação aos companheiros 
que foram demitidos que 
procurem o Departamento 
Jurídico do Sindicato

 Ato público em 2/7, terça-
feira, na estação Sé, às 17h. 
Todos os demitidos estão 
convidados a participar da 
manifestação

 Será distribuída uma 
Carta Aberta à População 

denunciando as demissões e 
o terrorismo que a empresa 
quer promover na categoria

 Realização de twittaço no dia 
2/7

 Assembleia em 
4/7, 18h30, no 
Sindicato, para 
discutir também 
o Plano de Saúde 
dos aposentados

Assembleia aprova plano 
de lutas contra demissões

Na véspera do último feriado a empresa iniciou um 
processo de demissões, sem apresentar motivos. Até 
agora 18 metroviários foram demitidos, causando 
indignação nos colegas das áreas

processo de demissões, sem apresentar motivos. Até 

Plano de Saúde dos aposentados (MSB)
O Plano de Saúde dos aposentados está ameaçado. 

A empresa se nega a contribuir com o subsídio. Na 
assembleia vamos debater os problemas do MSE e MSB 
e discutir formas para defender o plano. Participe da 
assembleia!

Plano de Saúde dos aposentados (MSB)
O Plano de Saúde dos aposentados está ameaçado. 

A empresa se nega a contribuir com o subsídio. Na 
assembleia vamos debater os problemas do MSE e MSB 
e discutir formas para defender o plano. Participe da 
assembleia!

Convocamos todos os metroviários da ativa e os aposentados para a

Não Às 
demissões!

Em defesa 
do

   Plano MSB!

Em defesa dos 
empregos e do 
metrô estatal!

METRÔ PÚBLICO, 
ESTATAL E DE 
QUALIDADE

Pauta: Plano de Saúde e formas de luta contra as demissões.  Participe!
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Uma publicação do

As eleições acontecerão de 9 a 
13/9 de 2019. A votação será reali-
zada por chapas, com o critério de 
composição proporcional da pró-
xima direção. As chapas deverão 
ter ao menos 25 nomes inscritos, 
com no mínimo 20% de mulheres 
e devem estar representadas em 
pelo menos duas das três áreas.

As três áreas são: Gerência de 
Manutenção, Gerência de Opera-
ção e Administração/Aposentados/
Obras. Elas terão direito a 32, 24 e 
6 diretores, respectivamente. 

As Linhas 4 e 5 participarão 
das eleições sendo que as urnas fi-
carão na sede do Sindicato.

Com relação à composição da 
direção do Sindicato, foi votada a 

continuidade da atual forma de 
colegiado, com três coordenado-
res-gerais. Nos próximos materiais 
do Sindicato informaremos todos 
os detalhes das eleições para o pe-
ríodo 2019-2022. 

Metroviários elegem 
Comissão e aprovam critérios

Benedito Barbosa
Daniela Possebon
Eduardo Pacheco
Flávio Gomes dos Santos
Rodrigo Armando (Puff)

Comissão Eleitoral

Assembleia realizada em 26/6 deu início ao processo 
eleitoral e elegeu a Comissão que será responsável pela 
coordenação dos trâmites da eleição. Eleição continuará 
utilizando o critério democrático da proporcionalidade e a 
gestão manterá o atual formato de colegiado

Eleições no Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
Pelo presente edital, a Comissão Eleitoral eleita em assembleia para este fi m, faz saber, que nos dias 09 (nove), 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze) e 13 

(treze) de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), com início às 22:00 (vinte e duas) horas do dia 09 (nove) de setembro e encerramento às 23h59 (vinte e 
três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 13 (treze) de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), na sede desta entidade e nos locais de trabalho onde 
houver concentração de associados, através de urnas itinerantes e fi xas, 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 E EM 
EMPRESAS OPERADORAS DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. O prazo para registro de chapas será de 30 (trinta) dias 
contados da data de publicação deste Edital (art. 95 do Estatuto do Sindicato). O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para 
registro (Art.95, parágrafo 3º do Estatuto do Sindicato) deverá ser apresentado à Comissão Eleitoral, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos 
componentes da chapa. A Comissão Eleitoral se encontrará à disposição dos interessados, na sede do Sindicato das 9h00 às 18h00 horas, de segunda 
a sexta-feira, para atendimento, prestação e informações, concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do cor-
respondente recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser realizada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação das chapas registradas 
(Art. 101 do Estatuto do Sindicato). Caso não seja obtido quorum em primeira convocação, ou pela necessidade de nova eleição, a segunda votação será 
realizada nos dias 23 (vinte e três), 24 (vinte e quatro), 25 (vinte e cinco), 26 (vinte e seis) e 27 (vinte e sete) de setembro de 2019, nos mesmos horários e 
locais da primeira votação, não havendo quorum em segunda convocação, ou pela necessidade de nova eleição, a terceira votação será realizada nos 
dias 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco) de outubro de 2019, nos mesmos horários e locais de votação. Em caso de empate ou se nenhuma das 
chapas obtiver a 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 2019.

BENEDITO BARBOSA – RG civil nº 14.701.393-8
DANIELA POSSEBON, RG civil nº 60.779.628-81
EDUARDO ALVES PACHECO – RG civil nº 12.310.463-4
FLÁVIO ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS – RG civil nº 26.778.503-3
RODRIGO ARMANDO DA SILVA – RG civil nº 32.019.345-7

COMISSÃO ELEITORAL eleita em assembleia do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS E 
EM EMPRESAS OPERADORAS DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Notícia sobre demissões não é verdadeira 

O Sindicato entrará em 
contato com o site Uol e pedirá 
o direito de resposta devido à  
nota mentirosa sobre demissões 
no Metrô, publicada no blog do 
jornalista Josias de Souza no dia 
28/6.

A nota fake se soma à 
declaração desastrosa do 
secretário Alexandre Baldy, 
que tenta atrelar o processo 
criminoso de privatização do 
metrô às lutas da categoria. 
Ambas as declarações não 
condizem com a realidade, 

uma vez que até agora 18 
metroviários entraram com 
recurso administrativo contra as 
demissões arbitrárias e a maioria 
não participou da greve de 14/6. 

Já com relação à declaração 
do secretário, sabemos que o 
processo de privatização do 
governo Doria  obedece outros 
critérios escusos para a entrega 
das empresas públicas paulistas. 
Tanto que todas as privatizações 
feitas até agora foram realizadas 
em empresas em que não 
ocorreram greves, como Dersa, 

Emplasa, CBPO, CPTM, entre 
outras.  

No momento que a 
privatização de linhas do metrô 
se mostra um grande prejuízo 
para a população, com os 
problemas nas Linhas 4 e 5, a 
crise da Linha 6 e problemas do 
contrato da Linha 15, o governo 
ataca os metroviários e seus 
serviçais propagam fake news 
com o objetivo de aterrorizar a 
categoria.

Repudiamos a nota e vamos 
exigir retratação.

Até segunda-feira (24/6), 18 metroviários procuraram o Sindicato para 
entrarem com recursos administrativos contra demissões arbitrárias


