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Nos últimos meses o Metrô passou a uma ofensiva contra os trabalhadores. Demitiu 
8 funcionários arbitrariamente: Coqueiro, Lupércio, Gabriela Molina, Ana Ficho, Romeu, 

Gaspar, Vanderlei Recalque e Lucas foram alvos de demissões, confi rmando a tentativa da 
empresa pressionar e impor a privatização. Além disso, denúncias de assédio moral 

e procedimentos antisindicais tem se tornado frequentes

Empresa demite para 
intimidar trabalhadores

Terrorismo para privatizar

Metrô espalha boatos

A empresa está espalhan-
do boatos e versões sobre os 
demitidos para tentar con-
fundir e jogar a categoria 
contra os companheiros. En-
tre as alegações dadas pela 
direção da Cia. estão: recla-
mar a falta de pagamento de 
Steps atrasados, questionar o 
tempo de troca de uniforme 
e ser testemunha na Justiça 
em processos trabalhistas.  
Além disso o Metrô está apli-
cando advertência e descon-
to de quem participou da se-
torial unifi cada na Sé.

As demissões são ilegíti-
mas e expõem o aspecto auto-
ritário e antidemocrático da 
direção da empresa em de-
mitir insjustamente. Os direi-
tos dos trabalhadores estão 
sendo atacados: todos podem 
questionar e exercer o direito 
constitucional de entrar com 
ação e depor na Justiça.

Estes ataques tem o intui-
to de initimidar os trabalha-
dores contra suas mobiliza-
ções e favorecer os processos 
de privatização no metrô. As 
demissões são injustifi cáveis 
e o Sindicato tem tomado to-
das as providências para re-
verter.  

Reintegração, já! 
Queremos todos de volta!

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Atos contra as demissões nos dias 28 de junho e 26 de agosto

Assembleia dia 21/9, quarta-feira
 18h30, no Sindicato. Pauta: Demissões, PR, Intrajornada, Participação no dia 29/9

Reunião do 
Conselho Consultivo

Na próxima quarta-feira (14/9), às 
17h30, haverá reunião Conselho Consul-
tivo no Sindicato que vai discutir os ata-
ques dos governos Alckmin e Temer. Con-
vocamos todos os membros do Conselho, 
Cipistas, Delegados Sindicais e os eleitos 
para a nova diretoria (ver pág. 4) para 
discutir e aprovar propostas de lutas do 
próximo período. Compareça! 



2 | PLATAFORMA | Sindicato dos Metroviários de São Paulo Setembro  de 2016

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Transportes Metroviários e em Empresas 
Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos  
no Estado de São Paulo. 

Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé 
CEP 03309-000 – São Paulo – SP 
Fone: 2095-3600 / Fax: 2098-3233.  
E-mail: imprensa@metroviarios-sp.org.br  
Presidente: Altino de Melo Prazeres Jr  
Diretor Responsável: Tiago Marcelino Pereira 

Redação e Revisão: Paulo Iannone 
Editoração: Maria Fígaro
Projeto Gráfico: Magnesio Design

Fotolito e Impressão: RD Gráfica  
Tiragem: 6 mil exemplares.

Expediente

www.metroviarios.org.br

CotidianoOpinião

Por que lutar pelo Fora Temer e por 
Eleições Gerais, Já?

Denúncia

Intrajornada: Conheça o histórico!

O governo Te-
mer é fruto de 
uma manobra 
p a r l a m e n -
tar. Isso ficou 
mais evidente 
quando dois 
dias após a 
consumação 

do impeachment de Dilma, e a pos-
se oficial de Michel Temer, foi apro-
vada uma lei que tira as tais “peda-
ladas fiscais” da ilegalidade.

Esta manobra foi orquestrada 
pelo PMDB (partido de Temer, vice 
de Dilma), e vários outros parti-
dos, seja da antiga base aliada do 
governo do PT, seja os que sempre 
estiveram na oposição. A manobra 
também contou com o apoio de vá-
rios setores empresariais, como a 
FIESP e a Rede Globo.

O objetivo dessa manobra é 
aplicar os planos de ajuste fiscal. 
Dilma e o PT também tinham essa 
disposição. Seus 13 anos de go-
verno foram marcados por anos 
de grande enriquecimento dos 
banqueiros e empresários. Tam-
bém foram marcados por alian-
ças entre o PT e os partidos que 

hoje organizaram essa manobra.
Mas, então, por que esses par-

tidos e setores sociais se organi-
zaram para tirar o PT? Porque 
eles não viram mais a capacidade 
no governo do PT para aplicar os 
planos de ajuste fiscal. E não viam 
mais isso porque o PT perdeu gran-
de parte de sua base de apoio popu-
lar, afinal realizaram um verdadei-
ro estelionato eleitoral.

Dilma disse que não mexeria 
em direitos. No entanto, suas Medi-
das Provisórias do início de 2015, 
os cortes de verbas nas áreas so-
ciais e a elaboração da Reforma da 
Previdência foram todas medidas 
de ataque aos direitos trabalhistas 
iniciadas pelo seu governo. Além 
disso, o PT também perdeu sua 
base parlamentar e, com isso, fica-
ria difícil aprovar seus projetos.

Com tantos ataques e traições 
aos trabalhadores, seria legítimo 
trocar de presidente? Com certeza, 
mas o impeachment foi uma ação 
que retirou da classe trabalhado-
ra o protagonismo de derrubar o 
governo e colocou essa tarefa nas 
mãos de um setor político e social 

que representa os interesses dos 
grandes ricos e poderosos do país.

Esses setores apontam como 
resolução da crise econômica e po-
lítica do País saídas pela direita, ou 
seja, pela via de mais ataques aos 
trabalhadores. Por isso, precisa-
mos unificar a luta contra este go-
verno ilegítimo, que buscou todos 
os conchavos para apertar ainda 
mais o cerco sobre nossos direitos. 
Não devemos, no entanto, apoiar 
a volta de Dilma, porque ela, junto 
com o PT, mostrou que mudou de 
lado.

Precisamos de novas eleições 
gerais, com regras mais democrá-
ticas, em que as lutas dos traba-
lhadores possam ser expressas, em 
que possamos demonstrar que os 
projetos da esquerda socialista fo-
ram abandonados pelo PT, e que a 
via Temer não é o caminho. No dia 
4 de setembro dezenas de milhares 
estiveram nas ruas. Isso precisa 
crescer e ganhar corpo. A força dos 
trabalhadores pode e deve entrar 
em cena.

Camila Lisboa é diretora de 
base da Linha 3 - Vermelha 

A administração do Metrô, 
através de sua diretoria, provou 
mais uma vez sua incompetên-
cia. Por uma década, aproxima-
damente, a categoria através do 
Sindicato tenta uma negociação 
sobre o tema da Intrajornada. 
Conseguimos avançar com a par-
ticipação do Ministério do Traba-
lho que, após ouvir o Sindicato e 
empresa, concordou em emitir 
uma Portaria que manteria nos-
sa meia hora remunerada de re-
feição prevista em nosso Acordo 
Coletivo.

Após várias reuniões a dire-
toria do Metrô fez a maior lam-
bança. Passou o último período 
enrolando sem negociar e agora 
está utilizando o argumento de 
que como 1400 trabalhadores 
entraram com demanda judicial 

não vale a pena negociar, mas 
ignora que cerca de 5 mil metro-
viários não recorreram à Justiça 
(como orientou o Sindicato), que 
sempre apostou na boa fé das ne-
gociações.

Mais uma vez estamos insis-
tindo numa saída negociada, pois 
a maioria da categoria não quer 
ficar 1 hora a mais na empresa 
e ainda perder essa meia hora 
remunerada. Essa barbeiragem 
administrativa irá forçar quem 
não entrou com a ação a buscar o 
retroativo na Justiça, o que pode 
gerar um passivo de mais de 300 
milhões de reais.

Diante dessa grave situação 
o Sindicato procurará o governo 
do Estado para buscar uma saída 
diante desse quadro de retroces-
so sobre os nossos direitos que 

na prática irá penalizar ainda 
mais os usuários que já sofrem 
com o sufoco no dia a dia.

Direitos

Eleições CIPA
As incrições para candidatos à gestão 
da CIPA 2016/2017 encerram no dia 
14/9. A eleição ocorrerá a partir do dia 
3/10. Procure conhecer os candidatos 
que representam os trabalhadores e 
participe. 

Campeonato de Futsal
Estão abertas as inscrições para o Cam-
peonato de Futsal 2016 do Sindicato. 
Dia 24 de setembro (sábado), às 11h, no 
Sindicato, ocorrerá uma reunião para 
a definir regras, tabela e detalhes da 
competição. Você pode inscrever seu 
time pelo telefone 2095-3607 ou dire-
tamente na Secretaria de Esportes do 
Sindicato.

Greve Terceirizada
Os trabalhadores e trabalhadoras da 
terceirizada Rapidx, prestadora de ser-
viço no PAT, entraram em greve após 
diversas tentativas de negociar com a 
empresa o acordo coletivo. Prestamos 
apoio e solidariedade à greve. Este é 
um direito de todos os trabalhadores 
em luta por melhores condições e por 
direitos.

Insegurança em Luz
No dia 2/9 uma funcionária OTM 1 foi 
ameaçada com faca enquanto fechava 
um acesso da estação Luz. Diversas de-
núncias foram feitas, seja na CIPA, seja 
diretamente ao SG do trecho e nenhu-
ma providência foi tomada (como mais 
segurança em  em horários diferentes 
de abertura e fechamento do acesso 
SUL, o mais problemático da estação) 
sobre a situação de insegurança na es-
tação. A direção da empresa vai espe-
rar que alguém seja ferido para agir?

Insegurança em Luz 2
Nessa semana será entregue à CIPA da 
L1, ao SG do trecho, Rogério Fernandes, 
e ao coordenador da L1, Paulo Santos, 
um abaixo-assinado com cerca de 50 
trabalhadores exigindo maior quadro 
de segurança na estação. Os casos de 
assaltos na área livre são quase diá-
rios. Os xingamentos, humilhações, 
ofensas racistas, assédio às funcioná-
rias e agressões verbais e físicas (que 
acompanham as burlas) aos funcioná-
rios já renderam inúmeros relatórios 
aos gestores do trecho. Exigimos uma 
resposta e uma solução já!

Censura na Intercipas
Na última reunião da Intercipas o coor-
denador Luis Souza e o Técnico de Segu-
rança do Trabalho, Roberto, proibiram 
o registro em ata da denúncia contra a 
SSE Cláudia Maria, que fez BO contra o 
AS Ricardo Lourenço numa clara ten-
tativa de intimidação, perseguição e 
assédio moral. Essa é mais uma tentati-
va do Metrô de criminalizar qualquer 
mobilização dos trabalhadores.

Sindicato ganha ação do divisor de hora extra
Em decisão no Tribunal Re-

gional do Trabalho no  dia 9/8, 
o Sindicato ganhou ação que 
cobra diferenças em horas ex-
tras e adicional noturno. O Me-
trô pagava abaixo do valor, pela 
aplicação do divisor 200 para 
quem faz 40h e 180 para quem 
faz 36h semanais.

Quem teve que fazer ho-
ras extras entre 29/04/2008 
e 31/05/2013 poderá reivin-
dicar os valores corrigidos. 
A ação coletiva (Processo 
00010935520135020068)  está 

em fase de digitalização no Fó-
rum Trabalhista para que se ini-
cie a execução. 

A decisão foi publicada no 
Diário Oficial do Estado no dia 
11/8. Cada trabalhador que 
quiser reivindicar deve en-
trar em contato com o Depar-
tamento Jurídico e realizar o 
cálculo individualizado para 
apurar quantas horas extras 
realizou. Para isso será neces-
sário apresentação dos holeri-
tes referentes ao período tra-
balhado.
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No dia 5 de setembro o consórcio Move São 
Paulo, responsável pelas obras da Linha 6 
- Laranja, que liga a Brasilândia à estação 
São Joaquim, anunciou que vai paralisar os 
trabalhos por falta de verba. Assim, a entrega 
que era prevista inicialmente para 2016 e 
depois 2021 não tem mais prazo

Privatização é sinônimo 
de atrasos e prejuízos!

Empresas ganham, povo perde

á virou novela os 
atrasos em obras de 
expansão do metrô. 

Consórcios, compostos 
por empreiteras comu-
mente envolvidas em 
corrupção, são respon-
sáveis pelos frequentes 
atrasos e aumentos de 
gastos previstos. 

Isso acontece por 
conta das privatizações, 
praticadas pelo gover-
no Alckmin. Através de 
parceria público priva-
da (PPP) o Estado despe-
jou até o momento R$ 1,6 
bilhões e desapropriou 
90% das moradias para 
a conclusão das obras. 
O consórcio Move São 

Paulo é formado pelas 
empresas Odebrecht, 
Queiroz Galvão e UTC 
Engenharia, todas envol-
vidas na Lava Jato.

Esse é o resultado da 
privatização que o go-
verno Alckmin quer am-
pliar, entregando todo 
serviço de transporte 
metroviário público es-
tatal, reconhecido pela 
excelência ao longo das 
últimas quatro décadas, 
para a iniciativa priva-
da. Devemos nos unir 
para garantir que o me-
trô seja público, com ga-
rantia de direitos e um 
serviço de qualidade 
para a população. 

Em defesa dos nossos direitos: FORA TEMER

As primeiras semanas do go-
verno de Michel Temer (PMDB) já 
mostraram que essa gestão será con-
servadora e ligada aos grandes em-
presários. Quer realizar uma (contra)
reforma trabalhista, com aumento 
de jornada, redução de salários e fi m 
das leis trabalhistas. Na previdência 
a promessa é de instituir idade míni-
ma, iniciando com 65 anos para ho-
mens e mulheres podendo chegar a 
75 anos.

O governo também anunciou um 
pacote de privatizações. A Petrobrás, 
aeroportos e ferrovias já estão na lis-
ta das concessões, PPP’s e outras for-
mas de entrega do patrimônio públi-

co para a iniciativa privada. 

O Sindicato participará dos atos 
e manifestações contra as reformas 
da previdência, trabalhista, contra 
as privatizações e para construir 
uma grande greve geral, capaz de 
unifi car os trabalhadores e impe-
dir que retirem nossos direitos. No 
dia 29/9 está marcada uma greve 
nacional dos metalúrgicos e tam-
bém o Dia Internacional dos Tra-
balhadores Contra a Privatização. 
Na próxima assembleia do dia 21/9 
devemos aprovar uma forma de 
participação e apoio a luta dos me-
talúrgicos que também é de todos 
os trabalhadores.

O governo federal promete realizar uma série de medidas 
antipopulares, que atacam direitos dos trabalhadores. O 
Sindicato convoca todos às manifestações populares que 
lutam contra a reforma trabalhista, da previdência e o 
pacote de privatizações

Ato na av. Paulista, dia 4/9, pelo “Fora Temer!” 

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
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Classifi cados
Costura/Tricô
Fazemos costura em geral e fi gurino de acade-
mia de dança etc. Fazemos tricô a máquina e da-
mos aula. Tratar com Susi, fone: 2642-3945 (res.) 
ou 96430-8443 (Tim).

Aluga-se apartamento
Na Vila Medeiros, próximo a Fernão Dias, Du-
tra e Marginal. 2 dormitórios, semi mobiliado, 
1 vaga, lazer completo, 1º inquilino. Tratar com 
Thiago, fone: 97085-8119  (WhatsApp).

Aluga-se quitinete
A 300 metros do Jardim São Paulo. Mobiliado, 
sem garagem. Mil reais, incluso água, luz e IPTU. 
Tratar com Jô, fone: 99623-2434.

Vende-se apartamento
Na Vila Monumento. Sala, cozinha e 2 dormitó-
rios  com armários embutidos e 1 vaga. R$ 360 
mil. Tratar com Gilberto, fone: 2061-6283/2769-
1683/99681-4850.

Vendo Tracker 2014
Branca, 2014, completa com “My Link” desblo-
queado, 49 mil km. R$  60 mil. Tratar com Duca, 
OTL3, fone: 98258-7274  (WhatsApp).

Vendo Celta 2013
Completo, vermelho, 4 portas. R$ 21.900,00. Tra-
tar com Thamires,  fone: 96356-7065.

Cuidadora de Idosos
Dione Sousa. Tratar fones: 95454-4330 (Tim)/ 
95318-2307 (Vivo).

Vende-se apartamento
Na Vila Matilde, 73m², 2 quartos (1 suíte), 1 vaga. 
Quitado, documentação em dia. Condomínio: 
R$ 590,00. R$ 400 mil. Aceito fi nanciamento 
e/ou carta de crédito. Tratar nos fones: 3255-
2712/96356-4213 e 98662-1968 (Tim).

Ford New Fiesta Hatch 
Vende-se completo. 2012, 1.6 16V preto, 7 air-
bags, roda 16 liga, banco em couro, farol de ne-
blina, sensor de estacionamento, pneus novos, 
Flex, 4 portas, 82 mil km, câmbio manual. R$ 
31.900,00. Tratar com Amanda, fone: 3371-7202.

Casa em Itanhaém
Vendo na Praia dos Sonhos. 400 m². Aceito tro-
ca por imóvel em São Paulo. Tratar com Daniel, 
fone: 96941-5290/2279-5468.

Vende-se Sobrado
No Jardim São Paulo, próximo ao metrô. 3 suítes, 
escritório, sala, lavabo, cozinha, churrasquei-
ra, edícula, garagem para 3 carros. Terreno de 
156m², área construída de 183m². R$ 720 mil.
Tratar com João, fone: 98332-7159.

Aluga-se apartamento
Próximo ao Simba Safari. 2 quartos, gás encana-
do, água individual, garagem. Mil reais, condo-
minio incluso. Tratar com Amoedo, fone: 99570-
7654.

Diarista / Casas e apartamentos
A casa está uma bagunça? Não tem tempo para 
limpar? Então você precisa de uma diarista! Tra-
tar com Felipe,  fone:  96232-8331.

Vendo ou troco Câmera digital 
Câmara Sony 3D, fotos panorâmicas, cartão de 
memória de 8GB, cabo HDMI e tripé.  R$ 469,00 
ou troco por algo de meu interesse. Tratar com 
Aureo, fone: 982733236 (WhatsApp).

Instalação/elétrica
Serviços de manutenção da rede elétrica, ins-
talação de ventiladores, lustres, chuveiros etc. 
Garanta a segurança da sua família e do seu 
patrimônio. Tratar com Reinaldo, fones: 3459-
3637/95638-0071.

Alvenaria/acabamento
Pedreiro João, tratar no fone:  99379-9909.

Vende-se apartamento
No centro de Jacareí, 89m², 3 quartos sendo 1 suí-
te, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, armários 
embutidos, garagem.Local tranquilo, arborizado 
com piscina e churrasqueira. R$ 230 mil.  Tratar 
com Marcel, fone: 95911-3954.

Vende-se sobrado
Condomínio fechado em Ferraz de Vasconcelos, 
perto da CPTM. 2 suítes, sala: estar e jantar, co-
zinha, lavabo, quintal, lavanderia, suíte com 
sacada. Churrasqueira, circuito fechado e esta-
cionamento subterrâneo. R$ 215 mil. FGTS e fi -
nanciamento da Caixa. Tratar com Danilo, fone: 
4675-0682.

Aluga-se sobrado 
3 dormitórios, 1 vaga, com móveis na cozinha 
e em um dos quartos. Zona leste, Vila Araguaia, 
bem localizado. Tratar com Ana Tereza, OTM3,  
fone: 992139025. Valor a combinar.

Vende-se  apartamento
A 1 km do metrô Jabaquara, 70 m², 3 dorm., 1 
suíte, ampla sacada, 1 vaga, móveis planejados 
de qualidade, Lazer completo. Condomínio R$ 
420,00. R$ 400 mil. Tratar com ASM I André Bar-
reto, esc. a D, fone: 96708-6607 (Oi) (WhatsApp).

Serralheria Geral
Trabalhamos com portões basculante, de abrir e 
correr, grades, parapeito, corrimão, escadas reta 
e caracol etc. Material 100% galvanizado. Faze-
mos contrato, damos garantia. Desconto para 
metroviários. Tratar com Barbosa, fone: 94713-
7979 (WhatsApp).

Comissão de 
trabalhadores 
negociará a PR

A empresa ignorou a existên-
cia da Comissão de Negociação 
eleita em assembleia da catego-
ria e chamou apenas a diretoria 
do Sindicato para reunião da PR 
em 8/9.

O Sindicato esteve presente 
e ratifi cou junto a Cia. que quem 
negociará a PR, tanto a de 2016, 
a receber em 2017, bem como a 
de 2017, será a comissão de tra-
balhadores junto com o Sindicato.

Estamos aguardando agen-
damento de nova reunião, porém 
já obtivemos alguns avanços: a 
parcela fi xa que era de 60% pas-
sou a ser de 70%. Continuaremos 
rumo a nossa PR igualitária.

Resta agora avançarmos na 
questão das metas impostas e exi-
gir que não haja desconto na PR 
por questões de faltas como licen-
ça maternidade, licença paterni-
dade, Acidente do Trabalho e Au-
xílio Doença, pois a empresa quer 
pagar individualmente de acordo 
com a assiduidade, ou seja, quem 
teve qualquer tipo de faltas rece-
berá proporcionalmente aos dias 
trabalhados.

Setoriais Setembro 2016

Estação – L1
Nº Chapa Nome 

1 1 Raimundo B. Cordeiro A. Filho 
2 2  Ivânia Alves Moura 
3 2 José Roberto da Silva Campos 
4 1 Vania Maria Gonçalves 
5 3 Adelson Abrehão Garcia Lemos

Estação – L2
Nº Chapa Nome 

1 1 Felipe Santiago Bisulli 
2 1 Ana Cláudia Borguin Eustáquio 
3 1 Celso Trapaga Borba

Estação – L3
Nº Chapa Nome 

1 2 Flávio Montesinos Godoi 
2 2 Maruzan Fernandes de Brito 
3 2 Elaine Damásio de Alencar Pereira 
4 3 Alex Adriano Alcazar Fernandes 
5 2 Carmen Silva de Oliveira

Tráfego – L1
Nº Chapa Nome 

1 2 Almir de Castro 
2 3 Edgard Balestro 
3 1 Maridalva Mendonça de Oliveira 
4 1 Willian Douglas Gomes Martins

Tráfego – L2
Nº Chapa Nome 

1  4 Anibal de Jesus Villares Neto 
2 5 Carla de Carvalho Yonamine

Tráfego – L3
Nº Chapa Nome 

1 3 Alex Santana Vieira 
2 3 Dagnaldo Gonçalves Pereira 
3 2 Marcos de Abreu Freire 
4 5 Marilia Cristina Ferreira

Segurança – L1
Nº Chapa Nome 

1 2 Gelson Brito Junior 
2 4 Claudia Sousa Damaceno 
3 1 Gustavo de Almeida Vieira

Segurança – L2
Nº Chapa Nome 

1 1 Ricardo Lourenço Machado

Segurança – L3
Nº Chapa Nome 

1 1 Messias Justino dos Santos 
2 2 Luiz Carlos Mena Herrera 
3 2 Valéria Cristina Rodrigues 
4 4 Francisco Testa Filho

L5 - Estação, Tráfego e Segurança
Nº Chapa Nome 

1 2 Rodrigo Dell’Amonica Kobori 
2 1 Narciso Fernandes Soares 
3 5 Monique Emilia Viana

Monotrilho - Manutenção, 
Estação e Tráfego

Nº Chapa Nome 

1 3 Jorge da Paixão Melo

CCO
Nº Chapa Nome 

1  3  Francisco Duarte Reis

PAT diurno
Nº Chapa Nome 

1 3 Antonio Takahashi
2 3 Sérgio Renato da Silva Magalhães
3 2 Wagner Fajardo Pereira
4 3 Wilson Clemente de Souza
5 2 Eduardo Alves Pacheco
6 3 Paulo Otávio Alves de Almeida

VPN/PAT + MAN L1 noturno
Nº Chapa Nome 

1 3 José Alexandre Roldan Rodrigues
2 2 Pedro Augustinelli Filho

VPL/PIT noturno
Nº Chapa Nome 

1 2 Nailton Alves dos Santos

PIT diurno
Nº Chapa Nome 

1 2 Aparecido José da Silva
2 2 José Vanderlei da Silva
3 2 Armando Ramos Norberto
4 1 Flávio Rogério Gomes dos Santos    

                        (empate: 2º turno)

5  2 Luiz de Souza   -  (empate: 2º turno)

Manutenção L1 e L2 diurno + 
PTI diurno

Nº Chapa Nome 

1 1 Antônio Carlos Monteiro

Manutenção L2 noturno + VPN (PSO) + 
PTI noturno

Nº Chapa Nome 

1  2  André Luis Piovesan

Manutenção L3 diurno e EPB diurno
Nº Chapa Nome 

1  2  Eduardo Amancio Crunfl i

EPB noturno + L3 noturno
Nº Chapa Nome 

1  2  Salaciel Fabrício Vilela
2  2  Glauco de Oliveira Vasconcelos

L5 – Manutenção/PCR e Guido Caloi
Nº Chapa Nome 

1  1  Agnaldo Lima Felipe
2  3  André Soares Inocêncio
3  3  Rodrigo Armando da Silva

Adm/Obras/Aposentados
Nº Chapa Nome 

1  2  Manuel Xavier Lemos Filho
2  2  Rubens Rodrigues Leite Filho
3  2  Rosa Maria Anacleto
5  2  Silvia Eneida Verdasca
6  1  Alexandre Carvalho Leme

Eleições fortalecem o Sindicato
Os trabalhadores elegeram a nova gestão do Sindicato (2016-2019). A eleição 

ocorreu de maneira tranquila e confi rmou a tradição de participação 
democrática da categoria nos rumos do Sindicato. Houve empate entre dois 
candidatos no PIT diurno, por isso haverá uma nova votação na área nos dias 
15 e 16 de setembro apenas entre os que empataram. No dia 26/9 as chapas 

vão indicar os membros para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A posse 
da nova diretoria ocorrerá em 6/11. Confi ra os candidatos eleitos abaixo.


