
Na última campanha salarial, assembleia da 
categoria rejeitou o projeto de plano de carreira 
do Metrô, obtido junto ao Codec, exigindo 

a participação dos metroviários na elaboração de um 
plano que contemple suas expectativas.

Agora a empresa apresentou o plano com 
pouquíssimas alterações, o que, em essência, não altera 
os aspectos negativos já rejeitados, como:

 Descaracterização de funções com mudança de 
nomenclatura, que pode acarretar prejuízos aos 
benefícios de aposentadoria e no currículo do 
trabalhador, como, por exemplo, se no registro em 
carteira forem substituídos os cargos de ofi cial de 
manutenção civil, marceneiro, pintor de manutenção 
industrial, ofi cial de sanifi cação e serralheiro por 
ofi cial de manutenção de instalação; dos técnicos 
(agrimensor, controle de obra, qualidade, custos, 
desapropriação, implantação de sistemas, medição, 
custeio, planejamento, contrato, projeto, topógrafo, 
planejamento de manutenção, manut. corretiva e 
restabelecimento) por técnico de sistema metroviário; 
do operador de trens (luta de muitos anos para 
obter a denominação) por operador de transporte 
metroviário; e de secretárias com formação superior 

(algumas com pós-graduação) por assistentes 
administrativas.

 Polivalência (multiplicidade) de função pela extinção 
de cargos (redução de 184 para 42 funções).

 Subjetividade para mudança de faixas salariais (step), 
com o sistema de avaliação de desempenho – 5% 
ao ano, dependendo da avaliação da supervisão, 
exigindo-se muitos anos para atingir o nível salarial 
compatível ao cargo.

Participe!

Vamos nos organizar e intensificar a 
mobilização pela conquista de um plano de 
carreira que nos contemple, e para exigir um 
vale-refeição que não nos cause dificuldades! 
Todos à assembléia do dia 30!

Todos à assembleia 
do dia 30, terça-feira

Plano de Carreira

Abaixo-assinado do VR
O Metrô fez licitação há mais de 8 meses 

para substi tuir o vale refeição (VR). A 
Planvale, apesar de vencedora, não obtém a 

confi ança da categoria que, nas diversas áreas 
pesquisadas, encontrou difi culdades em achar 

bares, restaurantes e padarias conveniados.
Parti cipe do abaixo assinado do Sindicato 

exigindo que o VR, indiferentemente de seu 
fornecedor, tenha a mesma abrangência da 

rede conveniada atual.

PLANO DE CARREIRA



02 BILHETE

A atividade é parte das 
celebrações do Dia 
Latinoamericano e 

Caribenho de Luta contra a 
Violência à Mulher, então 
organizadas pela Marcha Mundial 
das Mulheres, em parceria com 
organizações como a União de 
Mulheres de São Paulo e as Casas 
Cidinha e Viviane.

Durante o ato, um documento 
será entregue à Secretaria da 

Justiça, reivindicando efetivas 
políticas de combate à violência 
contra a mulher. Além disso, estão 
marcadas audiências para discutir 
o tema com a Defensoria Pública, 
no dia 03/12, e com o Ministério 
Público, em 09/12.

Refl ita! Participe! Faça 
a sua parte para a formação 
de uma sociedade mais justa! 
Chega de violência, preconceito e 
discriminação!

Ato contra a violência à mulher

Dia 03/12, sexta-feira, vai 
acontecer mais um encontro 
dos motociclistas e amigos 
do Furacão da Estrada 
Motoclube, desta vez, na 
quadra do Sindicato. Participe com 
seus amigos e familiares!

Nesta quinta-feira, 25/11, às 15h, o Sindicato participará de 
ato público em frente à Secretaria da Justiça do Estado de 
São Paulo, no Pátio do Colégio, com o objetivo de protestar 
contra a violência às mulheres, conscientizando a população 
para repudiar e denunciar esse crime, educando, prevenindo 
e apoiando a defesa das mulheres.

Encontro do Furacão
 da Estrada Motoclube

O Sindicato vai 
promover mais um 
campeonato de truco em 
trio no dia 11/12, sábado, 
a partir das 10h, na 
lanchonete da entidade.

As inscrições devem ser feitas até o dia 
03/12, sexta-feira, na secretaria de Esportes, 
Lazer e Cultura, sendo que cada trio deverá ter 
ao menos um metroviário sindicalizado.

Haverá troféus para os três primeiros 
classifi cados. Participe com seus amigos e 
familiares!

Um dos objetivos da nova diretoria 
do Sindicato é fazer com que os 
metroviários tenham maior participação 
na vida da entidade que os representa.

Por isso, no dia 03/12, sexta-feira, 
às 18h, a secretaria de Esporte, Cultura 
e Lazer do Sindicato vai realizar uma 
reunião para planejar suas atividades 

e estabelecer o calendário de eventos esportivos de 
2011. Para tanto, conta com a participação de todos os 
interessados nas atividades esportivas e culturais, como 
música, teatro etc. Para participar, entre em contato 
com a secretaria, pelo telefone 2095-3607/3625.

Reunião de planejamento: 
esportes, cultura e lazer

Campeonato de 
truco em trio


