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O ato da próxima 
quinta-feira, dia 
25/2, na estação Sé, 

é uma das deliberações da 
assembleia realizada no dia 
2/2, quando a categoria se 
reuniu para debater formas 
de agilizar a apresentação do 
plano de carreira prometido 
pela empresa.

Além disso, foi 
aprovada a utilização do 
adesivo que está sendo 
distribuído pelos diretores 
do Sindicato; a realização 
de setoriais e a distribuição 
do Jornal do Usuário, para 
que a população saiba que 
uma empresa como o Metrô 
não oferece plano de carreira 
para os seus funcionários, e 
que é uma empresa que não 
aposta no crescimento de 

seus empregados, mantendo-
os estagnados na mesma 
função e desperdiçando 
todo o seu potencial para 
o crescimento da empresa 
e melhoria da prestação de 
serviços públicos.

Diante da morosidade 
com que está sendo tratado 
o encaminhamento do plano 
de carreira dos metroviários, 
o Sindicato tentou se reunir 
com a responsável por esta 
tarefa no Codec, sra. Maria 
Fátima Alves Ferreira, 
porém, não obteve êxito. 
Para ela, não seria necessária 
a reunião, porque concentrar 
esforços é a maneira com 
que poderá colaborar com a 
agilização da análise técnica 
do plano.

Para a categoria 

metroviária fi ca, então, 
a tarefa de participar das 
atividades de mobilização 
junto com o Sindicato e 
demonstrar para a empresa 
e governo Serra a sua 
disposição de luta pela 

conquista deste direito.
Mantenha-se 

organizado e em 
unidade! O plano 
de carreira é nosso 
direito e vamos 
conquistá-lo!

É no dia 25/2, quinta-feira, às 18h, na estação Sé! Vamos realizar 
um grande ato para pressionar a empresa a apresentar um plano 
de carreira para a categoria! Seja consciente e programe-se para 
participar! Nossa conquista depende da mobilização de todos!

Ato público 
no dia 25/2!

PLANO DE CARREIRA

Ato público, quinta-feira, às 18h, na estação Sé! Participe!

Adesivo da campanha: USE O SEU!Adesivo da campanha: USE O SEU!

Acesse: www.metroviarios.org.br


