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No último capítulo da 
novela do plano de 
carreira, a empresa 

divulgou um edital de 
contratação de metroviários 
para diversos cargos, inclusive 
os de OT e SL.

O Metrô alega que este 
concurso é somente para 
manter um cadastro de pessoas 
habilitadas para trabalhar 
na empresa, e que como 
a categoria ainda não tem 
um plano de carreira, a Cia. 
precisa se precaver e garantir o 
quadro de funcionários para o 
funcionamento do Metrô.

Mas os metroviários não 
aceitam esta medida e cobram 
que a empresa contrate 
apenas para os cargos base, 
transferindo aos metroviários 
que já estão na Cia. a 
possibilidade de ascensão 
profi ssional.

A empresa também 
precisa fazer valer acordos 
fi rmados com o Sindicato, 
sendo eles relacionados à im-
plantação do plano de carreira, 
conforme fac-símile ao lado. 

Quando foi garantida a 
manutenção do emprego dos 
Agentes de Estação (AE), 
caso as bilheterias sejam 
terceirizadas, a empresa 
também se comprometeu 
a implementar o plano de 
carreira dos Ajudantes, bem 
como a união das famílias 
da estação e movimento, 
permitindo a evolução da 
carreira dos metroviários na 
operação.

O Sindicato ainda 
aguarda o agendamento 
de uma reunião com 
a responsável pelo 
encaminhamento do Plano 
de Carreira no Codec, mas, 
de toda forma, convoca toda 
a categoria para uma ampla 
mobilização para pressionar o 
governo Serra e a empresa a 
atenderem a reivindicação da 
categoria.

A nossa organização 
começa em cada uma das 
áreas e com a participação 
de todos nas mobilizações e 
na assembleia de 2/2! Vamos 
à luta!

Chega de novela! Pela implantação do plano de carreira já! Ou o Metrô coloca em prática o que se 
comprometeu a fazer, ou colocaremos em prática formas de luta e de pressão pelo atendimento 

da nossa reivindicação, o que pode incluir, inclusive, paralisações. Assembleia de organização dia 
2/2! Cada área tem a sua responsabilidade no processo de mobilização! Participe!

Mobilização total
PLANO DE CARREIRA

Assembleia dia 2/2, terça-feira, às 18h30, no Sindicato.

Cartas dos acordos fi rmados com o Metrô Cartas dos acordos fi rmados com o Metrô 
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Campanha de solidariedade

Campeonato de Futsal

Como o tema 
da Banda do Trem 
Elétrico neste ano 
é “Nosso carnaval 
é na rua”, no dia 
29/1, sexta-feira, 
acontecerá uma festa 
a fantasia, em homenagem aos 
antigos bailes de carnaval, a 
partir das 20h, no Sindicato.

Os foliões deverão preparar 
suas máscaras e fantasias e cair 
na folia das antigas marchinhas 
de carnaval que fizeram a 
história desta bela festa no 
Brasil.

A fantasia mais criativa 
receberá um prêmio. Capriche! 

Rainha, princesas
 e o desfile

Na primeira sexta de 
fevereiro, 5/2, acontecerá 
o concurso da rainha e das 
princesas, e, fi nalmente, 
no dia 12/2, acontecerá o 

tradicional desfi le, que partirá da 
esquina das ruas Augusta com Luis 
Coelho até a Praça Ramos.

A Banda vai oferecer batida 
e chope aos foliões, que também 
receberão uma camiseta, confete e 
serpentina para a festa fi car ainda 
mais bonita!

Programe-se! Traga a 
família e os amigos, e divirta-se! 

O último prazo para a inscrição dos times para o campeonato vai de 26/1 à 
29/1, sendo que, além dos metroviários, os contratados também poderão participar da 

competição. Os representantes das equipes ficam convocados para participar da reunião no 
Sindicato, dia 30/1, sábado, às 10h, para sorteio dos grupos e definição do calendário 

das partidas, conforme escalas de trabalho de cada time. Não falte!

Banda do Trem Elétrico/Carnaval 2010

Melhor fantasia será premiada
Carnaval na Colônia 

de Férias da categoria
No carnaval é muito grande 

a solicitação de reservas de 
apartamentos da colônia. Por isso, 
o Sindicato realizará um sorteio 
para definir os metroviários que 
alugarão cada uma das 30 suítes 
da colônia, assim como aconteceu 
no período das festas de final de 
ano.

Os interessados deverão fazer 
suas inscrições até o dia 29/1, 
sexta-feira, às 18h, sendo que o 
sorteio acontecerá às 19h deste 
mesmo dia.

Boa sorte a todos!

Os interessados em contribuir 
devem entrar em contato com 
verena.lellis@integracao.gov.br 
ou (61) 3414-5637. Para doar 

medicamentos ou oferecer serviços 
médicos, as pessoas podem entrar 
em contato pelo endereço na internet 
missaodeajudahaiti@saude.gov.br. 
O endereço para outras ofertas é o 
saei@planalto.gov.br.

Também há contas bancárias 
disponíveis para que sejam efetuados 
depósitos, conforme segue:

 Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha: Banco HSBC, agên-
cia 1276, conta corrente 14526-

84, CNPJ: 04359688/0001-51.

 Embaixada do Haiti: Banco 
do Brasil, agência 1606-3, 
conta corrente 91000-7, CNPJ: 
04170237/0001-71.

 PNUD – Haiti (Programa Mun-
dial de Alimentação (PMA) 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU): Caixa Econômica 
Federal, agência 0647, operação 
003, conta 600-1.

A CTB, CUT, Força Sindical, 
NCST, CGTB e UGT reuniram-se no 
dia 15/1 e decidiram fazer a doação 
de R$ 200 mil por meio da Cruz 
Vermelha.

Tragédia no Haiti 

Diante da dramática situação em que 
se encontra o Haiti, depois do terremoto 
ocorrido no dia 12/1, o Sindicato solicita 
aos metroviários, familiares e amigos que 
colaborem com os cidadãos daquele país, 
que estão sem água, comida, remédios, 
roupas e os principais meios para a 
mínima sobrevivência. 

De acordo com a Defesa Civil, estão 
sendo priorizados alimentos de pronto 
consumo, com prazo de validade de, no 
mínimo, 3 meses, como: biscoitos, barras 
de cereais, frutas desidratadas, proteínas 
enlatadas (atum, sardinha etc) e bebidas 
engarrafadas (água, suco, achocolatado, 
energético).


