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Metroviário da L4

Sindicalize-se!
A

Filie-se ao Sindicato dos Metroviários, o legítimo representante
dos funcionários da L4, para fortalecermos nossa organização
e realizarmos uma forte Campanha Salarial

gora os
metroviários da
Linha 4-Amarela
são representados
por um Sindicato
que tem tradição de
organização e luta. Desde
13/4 o Sindicato dos
Metroviários de SP é o
representante oficial dos
funcionários da L4 (veja
no verso).
Para combatermos
todas as irregularidades
e arbitrariedades
cometidas pela ViaQuatro,
como o assédio moral,
precisamos do seu apoio.
Por isso, é hora de todos
os metroviários da L4
filiarem-se ao Sindicato.
Sindicalizar-se é mais do
que participar da sua entidade
representativa dos trabalhadores. É
participar de ações que valorizam

COMO SE SINDICALIZAR

a profissão e os trabalhadores. É
lutar pela manutenção e ampliação
de direitos. Além disso, o Sindicato
realiza diversas atividades culturais
e de formação, tem convênio com

				 		

instituições de ensino, conta com
assessoria jurídica civil, trabalhista
e previdenciária e possui sede com
quadra poliesportiva e Colônia de
Férias em Caraguatatuba.

Você pode se sindicalizar:

					4 pelo site: https://sindicalizacao.metroviarios-sp.org.br/ ou
			

			

4 pelo aplicativo para smartphones (baixe através das lojas virtuais ou
pelo link: http://aplicativo.metroviarios-sp.org.br).

Fortaleça a luta por melhores salários e condições de trabalho! Sindicalize-se para enfrentar a ViaQuatro, comandada pela CCR!
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Funcionários da L4 agora têm
um Sindicato de verdade!
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

No dia 13/4 foi publicada a sentença do TST (Tribunal
Superior do Trabalho) que confirma a representação dos
trabalhadores da L4 pelo Sindicato dos Metroviários de SP.
Veja um trecho do documento: “Considerado o paralelismo do sistema sindical brasileiro, há de se concluir que os empregados da ViaQuatro pertencem
à mesma categoria proﬁssional dos empregados
da Companhia do Metropolitano de São Paulo”.

Campanha Salarial 2018

Veja as principais reivindicações
Na assembleia de
19/4 foi aprovada
a Pauta de
Reivindicações dos
metroviários da
Linha 4-Amarela.
O Sindicato busca
agora negociar com
a ViaQuatro.
A empresa,
até agora, está
ignorando os
pedidos de
reuniões, mas terá
que negociar com o
Sindicato.

Nossas principais
reivindicações são:
4 Equiparação com
Acordo Coletivo
dos funcionários do
Metrô
4 Hora extra de 100%
4 Adicional de
Risco de Vida
para Estação e
Segurança
4 Periculosidade
para todos que têm
direito
4 Adicional Noturno:
50% incidente

Sindicato denunciará
irregularidades à
SRTE
Uma publicação do

sobre o valor da
hora normal
4 Auxílio-creche de
R$ 715,71 a todas
as mães e pais
para cada ﬁlho até
6 anos e 11 meses
de idade
4 PR mínimade
R$ 7 mil
4 Piso salarial
de
R$ 2.158,14

O Sindicato, como legítimo representante dos trabalhadores, denunciará à SRTE (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego) várias irregularidades que estão acontecendo na L4, para garantir condições dignas de trabalho a
todos os funcionários e funcionárias da ViaQuatro.
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