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ViaMobilidade

Assembleia convocada pelo
Sindecrep é uma fraude!
Assim como a Justiça reconheceu que o Sindicato dos Metroviários é o
representante legal dos trabalhadores da ViaQuatro, o Sindicato continua
representando os metroviários da ViaMobilidade, mesmo após a concessão!

O

Sindecrep
convocou
uma assembleia para
9/11 para os trabalhadores da Linha 5-Lilás. O Sindecrep é uma fraude, um “sindicato” a serviço dos patrões.
A mando da ViaMobilidade,
insiste em convocar uma assembleia para tratar da Campanha Salarial.
O Sindicato dos Metroviários representa oﬁcialmente
todos os metroviários. A Justiça do Trabalho, em sentença,

aﬁrmou que “os empregados
da ViaQuatro pertencem à
mesma categoria proﬁssional
dos empregados da Companhia do Metropolitano de São
Paulo”. O mesmo critério serve para os trabalhadores da
ViaMobilidade.
Antes da privatização
(“concessão”) da L-5, o Sindicato dos Metroviários já era o
representante legal dos seus
funcionários e continua exercendo esse papel.

O Sindicato dos Metroviários encaminhou uma pauta à
ViaMobilidade reivindicando
todos os direitos que os metroviários da Cia. do Metrô
possuem assim como os já garantidos aos trabalhadores da
ViaQuatro, pois todos são funcionários da CCR.
As diferenças salariais são
muito grandes.
Veja no verso o quadro
comparativo entre os salários.

Sindicalize-se

Pela garantia de direitos e
melhores condições de trabalho
O Acordo Coletivo da
categoria metroviária
é um dos melhores
do País. Com muitas
lutas ao longo de
décadas, o Sindicato
é o instrumento dos
trabalhadores que
garante direitos,
salários e qualidade na

prestação de serviço.
Por isso, lutamos
para que o Acordo
Coletivo seja válido para
todos os metroviários
da ViaMobilidade, da
ViaQuatro e da Cia. do
Metrô.
Filie-se e lute pelos
seus direitos.

VOCÊ PODE SE SINDICALIZAR:

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

 pelo aplicativo para smartphones
(baixe através das lojas virtuais ou
pelo link: http://aplicativo.metroviariossp.org.br).
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CCR explora seus funcionários
Tanto na Linha 4 como na Linha 5, a CCR paga salários bem menores
que os do Metrô estatal. Veja abaixo a diferença entre os salários

Quadro comparativo entre os salários
Funções

ViaMobilidade

Cia. do Metrô

Agente de Segurança

R$ 1.748,00 + 30% Peri- Piso: R$ 2.891,00 + 30% Periculosidade
culosidade
Teto: R$ 3.877,00 + 30% Periculosidade

Operador de Trem

R$ 2.177,00

Piso: R$ 3.651,50 + 30% Periculosidade
Teto: R$ 4.680,00 + 30% Periculosidade

Benefícios

VA ou VR: R$ 707,00

VR R$ 850,80 + VA R$ 368,72

Seguranças acumulam atividades,
mas só recebem por uma
Os Agentes de Segurança
são mais explorados ainda, pois
além de exercerem as funções
de Segurança Pública, também
realizam atividades técnicas
e de fluxo nas Estações, que

na Cia. do Metrô são exercidas
pelos Operadores de Transporte Metroviários I e II, cujos salários são superiores aos dos
Agentes de Segurança da ViaMobilidade.

Para se ter uma ideia, o
Operador de Transporte Metroviário II de Estação na Cia. do
Metrô tem salário inicial de R$
3.651,50 e, no final da carreira, o
salário chega a R$ 4.680,00.

Conheça as vantagens de ser sindicalizado
O Sindicato dos Metroviários, além de
ser importante na garantia dos direitos
e melhores condições de trabalho, conta
com uma estrutura de atendimento e de
lazer ao trabalhador.
Os sindicalizados dispõem de
assessoria do Departamento
Jurídico (nas áreas cível, trabalhista
e previdenciária), acesso à Colônia
de Férias em Caraguatatuba,
Quadra Poliesportiva, Convênios
com instituições de ensino, colônias,
academias entre outros. Tudo isso
está disponível no site http://www.
metroviarios.org.br/. Filie-se!
Uma publicação do

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Francisco Duarte Reis.
Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP. Arte: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP.
Sede: Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP: 03309-000 – São Paulo – SP. Fone: (11) 2095-3600. Fax: 2098-3233.

