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Metroviários conseguem na Justiça
suspensão da assembleia do Sindecrep
Sindicato dos Metroviários consegue liminar que suspende a
assembleia marcada para 9/11. Juiz do Trabalho reafirma a decisão do
TST (Tribunal Superior do Trabalho): quem representa os trabalhadores
da ViaMobilidade e ViaQuatro é o Sindicato dos Metroviários de SP!

N

a quarta-feira (7/11), uma liminar
da 18ª Vara do Trabalho de SP
suspendeu a assembleia que estava
marcada para 9/11. A decisão judicial
comprova aquilo que o TST já havia
determinado: o Sindicato dos Metroviários é o representante oficial de
todos os trabalhadores metroviários.
Leia um trecho do documento:
“A assembleia viola flagrantemente as garantias de autonomia e liberdade sindical,

na medida em que representa
agressiva tentativa de inserção
na base de representação do
Sindicato dos Metroviários,
contrapondo-se ao princípio
da unicidade sindical”.
O Juíz ainda considera que caso
esta assembleia se realize desrespeitando decisão judicial ela significará
uma afronta e será considerada “nula
e ineficaz de pleno direito”.
Vitória dos metroviários!

Filie-se ao seu representante legal, o Sindicato dos
Metroviários de SP! Ignore as convocações dessa
fraude chamada Sindecrep!
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Funcionários da Manutenção
também são superexplorados
A maioria dos funcionários
da Manutenção da ViaMobilidade
acumula duas atividades que
são distintas na Cia. do Metrô. A
empresa contrata como Agente de
Manutenção e os companheiros
exercem atividades de Oficial
de Manutenção e de Técnico de
Manutenção, com salário-base de
R$ 2.660,00. Na Cia. do Metrô para
exercer a função de Oficial, o salário
inicial é de R$ 3.153,16 e final de
R$ 4.843,69. No entanto, os técnicos
têm salário inicial de

R$ 4.140,74 e o teto de carreira é de
R$ 8.539,76.
E mais, os Agentes de
Manutenção que trabalham nas
estações são obrigados ainda
a acumular mais uma função
nos horários de pico, exercendo
atividades de atendimento ao
público.
No Metrô esta função é exercida
exclusivamente pelos OTMs 1 e 2
(Estação) e na ViaMobilidade esta
função também é acumulada pelo
Agente de Segurança.

Adicionais na ViaMobilidade são menores
Os metroviários da
ViaMobilidade têm menos direitos
e piores condições de trabalho.
Além de salários e benefícios
menores, os adicionais também
são reduzidos. Segundo o Acordo
Coletivo desses profissionais, o
adicional noturno é de 20% e a

hora extra 50%, já os trabalhadores
da Cia. do Metrô recebem 50% e
100% respectivamente.
Defendemos que o
Acordo Coletivo de Trabalho
seja o melhor para todos os
metroviários da ViaMobilidade,
ViaQuatro e do Metrô.

Sindicalize-se
 pelo site: https://sindicalizacao.
metroviarios-sp.org.br/ ou
 pelo aplicativo para smartphones

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

