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Plano de Contingência:Plano de Contingência:
Metrô impede que funcionários

se manifestem
No dia 10 de janeiro (terça-feira),

diretores do Sindicato foram impedidos
pelo GRH de circular o abaixo-assinado
no Cidade II contra o treinamento do
P l a n o d e C o n t i n g ê n c i a , q u e
trabalhadoras e trabalhadores do Metrô
I e CCO já assinaram.

A empresa está obrigando os
funcionários a realizarem esse
treinamento no intuito de montar uma

equipe para furar uma eventual greve da
categoria, onde esses substituiriam os
funcionários da operação.

Essa prática da empresa ataca
direitos constitucionais e estabelece um
desvio de função. Vamos nos organizar
na assembléia hoje (quinta-feira, dia
12), a partir das 18h30, para
enfrentarmos mais esse golpe da
empresa contra a categoria.

Em todas as áreas há manifestações de solidariedade e apoio
aos funcionários administrativos contra essa medida do Metrô.

Todos à assembleia
hoje, a partir das 18h30
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