
Os treinamentos fazem parte 
de um famigerado “Plano de 
Contingência” que tem por 

objetivo substituir em “emergências” 
os funcionários operativos.

Não caia nesse engodo. O 
que o Metrô está querendo é 
dividir a categoria e pressionar 
os metroviários da administração 
para substituir o pessoal 
operativo quando a categoria 
decidir realizar paralisações em 

defesa dos seus direitos.
Para o Sindicato esta atitude 

caracteriza desvio de função e 
ninguém pode ser obrigado a 
fazer o treinamento. Por isso, 
além de alertar os metroviários 
e metroviárias para a ilegalidade 
que esta medida representa, o 
Sindicato está elaborando uma 
medida judicial que impeça o Metrô 
de cometer mais esta atitude ilegal 
contra a categoria.

Diga não!
ao treinamento em Bilheterias e Fluxo
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Caso você se sinta pressionado, não aceite a 
escalação que está sendo feita pelas chefias e 

denuncie ao Sindicato!

O Metrô está convocando os trabalhadores da 
Administração para participarem de treinamentos para 
realizar atividades de funcionários das estações, tanto 

em bilheteria como em controle de fluxo. 
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