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Metroviários no
2º Encontro da CTB

Assembleia realizada no dia 28/07 aprovou a indicação de 62 metroviários de todas as 
áreas da empresa para representar a categoria no 2º Encontro Estadual da CTB, que 

acontecerá no dia 1º de agosto, em Sorocaba, com o lema “Unidade para vencer a crise”

A realização de encontros estaduais da 
CTB (Central dos Trabalhadores e Tra-

balhadoras do Brasil) está na agenda de traba-
lhadores de todo o Brasil, quando serão de-
batidos assuntos relacionados ao dia a dia das 
categorias em cada uma das regiões do país. 

Também haverá a eleição de delegados que 
participarão do 2º Congresso Nacional da 
CTB, que acontecerá de 24 a 26 de setembro, 
em São Paulo, com destaque para a partici-
pação das mulheres, que deverão ter 30% de 
representação.

Já foram realizados encontros nos Estados do 
Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Ala-
goas, Maranhão e Rondônia. Em São Paulo, 
estarão presentes cerca de 45 sindicatos repre-
sentando diversos ramos de atividade em todo 
o Estado.

Dando continuidade à sua história de lutas, 
os metroviários terão grande representativida-
de no Encontro Estadual e no 2º Congresso da 
CTB, o que garante expressiva participação na 
tomada de decisões que envolvem o futuro da 
classe trabalhadora.

Audiência pública contra a concessão 

O Sindicato está organizado junto com os 
sindicatos dos ferroviários e dos condutores 
no Fórum em Defesa do Transporte Público, 
com o objetivo de impedir a concessão do 
sistema de arrecadação do transporte público 
para a iniciativa privada. 

Este Fórum convocou a realização de audi-
ência pública para o dia 26/08, quarta-feira, na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo, quando estarão presentes parlamentares e 

representantes dos movimentos sociais.
Antes disso, no dia 06/08, quinta-feira, 

haverá reunião preparatória para a audiência 
pública. 

O edital de licitação da concessão ainda não 
foi publicado, mas assim que isso acontecer 
o Fórum também tomará medidas jurídicas 
contra a concessão.

Fique atento ao calendário de atividades 
e participe!

do sistema de arrecadação



Atenção AEs!
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Reunião dia 05/08, quarta-feira 
Todos os AEs estão convocados para participar de reunião de esclarecimento sobre 
evolução de carreira e a realização de concurso na empresa. É nesta quarta-feira, no 

Sindicato, às 10h e às 15h30!
O Metrô anunciou que vai realizar concurso 

externo para a contratação de OTs, o que agravou 
a contrariedade dos companheiros da GOP com o 
fi m da realização de concursos internos. Uma onda 
de boatos e desinformação tem piorado ainda mais 
a situação, e é por isso que o Sindicato convoca os 
AEs para participar de reunião e tirarmos formas 
para pressionar o Metrô a mudar esta situação.

Memória

Neste contexto, o Sindicato retoma informações 
divulgadas na edição 520 do Plataforma, de abril 
de 2008, sobre o fato de a Procuradoria Geral 
do Estado ter apontado inconstitucionalidade 
na realização de concursos internos em todas as 
empresas estatais, com base no artigo 37, inciso II, 
da Constituição Federal.

Reforça também que, dois meses depois, em 
julho de 2008, a empresa apresentou um esboço 
de plano de carreira, então divulgado na edição 
525 do Plataforma. Este plano estabelecia, entre 
outras coisas, que haveria três carreiras distintas: 
segurança (CSM), estação (ATM) e tráfego (OTM), 
sem migração entre elas. As movimentações 
deveriam ocorrer dentro do mesmo módulo e só 

haveria concurso externo para os cargos base de 
cada carreira.

Fato
Embora o Sindicato tenha feito diversos 

questionamentos sobre a forma como a empresa 
pretendia tratar a movimentação dos companheiros 
nas carreiras, e continue até hoje reivindicando 
que sejam estabelecidas formas objetivas para que 
os metroviários tenham ascensão profi ssional, a 
empresa não acatou nenhuma alteração e continua 
sem defi nição a forma de movimentação dos 
metroviários.

Logo, há dois entraves para a realização de 
concursos internos: uma legislação e um plano de 
carreira imposto pela empresa.

Convocação
Por isso, todos os AEs estão convocados para 

participar de reunião com diretores do Sindicato 
para que sejam feitos esclarecimentos e que sejam 
deliberadas ações com o objetivo de modifi car esta 
situação.

Deixe de lado os boatos! Participe e faça parte 
dos fatos!

Com o objetivo de encaminhar pendências da campanha salarial, como movimentação na 
carreira e cursos de formação profissional, o Sindicato convoca os companheiros do CCV 
para participar de reunião no dia 05/08, quarta-feira, às 18h, no Sindicato. Participe!

Reunião CCV, dia 05/08, às 18h

O Sindicato promoverá reuniões setoriais no MEC para tratar dos seguintes 
assuntos pendentes: movimentação e equiparação salarial, e readequação de 
horário noturno. 

04/08, 3ª feira, às 6h30 e 14h30 – MTS/RES, em VBE
06/08, 5ª feira, às 23h30 – MTS e MTV noturno, na sala de reunião ANT (ANR)
11/08, 3ª feira, às 6h30 e às 14h30 – MTS/RES, na base de BFU
12/08, 4ª feira, às 6h30 e 14h30 – MTS/RES, em PSO

Setoriais no MTS


