
Entre os pontos que a categoria não aceita no 
plano de carreira estão a polivalência, que 
extingue inúmeras funções, unifi cando-as 

em uma única nomenclatura; a cristalização da 
desigualdade salarial; a desqualifi cação profi ssional 
e a difi culdade para aposentadoria.

Além disso, a subjetividade, imposta pelo 
plano e pelo skilo, dá às chefi as carta branca para 
avaliar os metroviários da forma que lhes for 
conveniente, sem contar que a empresa se propõe a 
destinar apenas 1% da folha de pagamento, ao ano, 
para efetivar as movimentações.

Isso signifi ca que, havendo a possibilidade de 
todos os metroviários estarem aptos à promoção, 
apenas um quinto deles será contemplado, pois 
com o step de 5% não haverá recursos fi nanceiros 
sufi cientes para sua efetivação.

Por estes e outros motivos (que serão 
expostos com detalhes em uma edição especial 
do Plataforma), o Sindicato vai utilizar todas 
as formas jurídicas necessárias para barrar este 
plano de carreira, além de procurar unifi car a luta 
com outras categoria profi ssionais do estado, que 
também estão enfrentando difi culdades iguais ou 
semelhantes as dos metroviários.

Fique atento às mobilizações e participe!

Com grande participação da categoria, e por unanimidade, 
a assembleia realizada no dia 30/11 reafirmou a rejeição 
ao plano de carreira que a empresa está implantando 
unilateralmente, reivindicou que ele seja suspenso 
imediatamente e que seja aberta negociação com os 
trabalhadores. Deliberou, também, pela realização de setoriais 
em todas as áreas e pela utilização de botons para intensificar 
e dar visibilidade à luta. Durante as setoriais, também será 
avaliada a possibilidade da futura utilização de coletes e da 
realização de assembleia no dia 14/12. Participe!

Queremos negociação já!
Plano de Carreira
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Setoriais
Programe-se e participe! 

DATA HORA ÁREA
07/12 10h PAT – na Rampa
07/12 23h15 EPB – na entrada
08/12 10h PIT – na Praça
08/12 23h30 PSO/VPN (IM+LUM+ANR+VMN)
09/12 10h PCR – no Bloco A 
09/12 23h15 PCR – no Bloco A 

(ELN/YGC +REN/RES)
09/12 23h30 PAT – no Bloco D 

(WJA+CCV+SAU)
09/12 10h45 CCO – na Portaria
10/12 10h45 Metrô I – na Portaria
13/12 10h45 Cidade II – no saguão

* Também serão realizadas setoriais nas 
estações, tráfego e na segurança. Em breve o 
Sindicato divulgará o calendário. Fique atento!



02 BILHETE

Conforme decisão da assembleia, o Sindicato 
também conclama toda a categoria a participar 
do abaixo-assinado que está sendo divulgado 

em todas as áreas, para pressionar o Metrô a garantir 
a qualidade da rede de credenciados. O objetivo 

é reunir o máximo de assinaturas até o dia 03/12, 
quando elas deverão ser entregues à empresa.

Participe do abaixo-assinado, que está 
disponível no site do Sindicato (www.
metroviarios.org.br)!

Assembleia realizada no dia 30/11 deliberou pela rejeição e 
questionamento jurídico do processo licitatório da empresa que 
fornecerá o vale-refeição aos metroviários; e pela reivindicação 
da lista de estabelecimentos credenciados.

O torneio de truco em trio programado para acontecer 
no dia 11/12 foi adiado para 2011, devido aos vários 
eventos comemorativos e de confraternização já 
agendados para o período, o que dificulta a participação 
dos companheiros.

Em breve o Sindicato divulgará nova data para 
realização do campeonato! Fique atento!

O Sindicato manterá o piso da categoria como ajuda 
de custo aos metroviários demitidos na greve de 2007 
(pela PR igual para todos), e concederá um abono de 
final de ano no mesmo valor. 

Também reafirma o seu compromisso de dar 
continuidade às ações individuais e coletivas necessárias 
para reintegração dos companheiros.

Além disso, vai procurar o governo estadual 

reivindicando a anistia destes trabalhadores, que também 
terão espaço garantido nos meios de comunicação da 
entidade.

No dia 06/12, às 19h, o Sindicato 
realizará uma reunião com todos 
os demitidos para organizar uma 

campanha pró-reintegração dos trabalhadores 
retaliados por lutar pelos seus direitos.

Solidariedade aos 
companheiros demitidos

Campeonato de truco ADIADO!

Rede credenciada tem que atender 
necessidades da categoria!

Mudança do vale-refeição


