
OO Sindicato dos Metroviários no-
tificou a ViaQuatro e a ViaMobi-

lidade questionando qual é a postura 
das concessionárias em relação à 
vergonhosa pauta de reivindicações 
apresentada pelo Sindecrep. 

O representante oficial de toda a 
categoria é o Sindicato dos Metroviá-
rios de SP. Portanto, tanto a ViaQuatro 
quanto a ViaMobilidade estão descum-
prindo decisões judiciais ao negociar 
com o Sindecrep. Precisamos enxotar o 
Sindecrep das vidas dos metroviários. 

Diante disso, o Sindicato dos 
Metroviários convoca assembleia 
para a próxima sexta-feira (22/2), 
às 9h e 19h, na sede do Sindicato, 
no Tatuapé, para votarmos as for-
mas de luta que obriguem a CCR 
a respeitar as decisões judiciais e 
negociar com os metroviários das 
Linhas 4 e 5. 

Não dá mais para esperar. Se for 
necessário, vamos à greve para ga-
rantir um Acordo Coletivo que atenda 
as reivindicações dos trabalhadores.  

Vamos aumentar a pressão 
pelo Acordo Coletivo!

Sexta-feira, 22/2, no Sindicato, às 9h e às 19h 
Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé.   Participe!

Todos à assembleia

Participe da assembleia no Sindicato dos Metroviários 
para votarmos ações que obriguem a ViaQuatro e a 
ViaMobilidade a respeitar decisões judiciais e negociar 
com os metroviários o Acordo Coletivo
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Unidos somos 
mais fortes!

Filie-se ao Sindicato dos Metroviários!

O descontentamento com a Via-
Quatro e a ViaMobilidade é 

muito grande. Os metroviários das 
Linhas 4 e 5 enfrentam jornadas 
extenuantes e acúmulo de funções. 
Além disso, são desrespeitados pelas 
concessionárias em sua vontade de 
ter o Sindicato dos Metroviários 
como o representante oficial, o que 
é garantido por decisão judicial. 

É preciso fortalecer o Sindicato 
dos Metroviários para continuarmos 
nossa luta por um Acordo Coletivo 
decente e pela livre or-
ganização. Se você 
ainda não é sindi-
calizado, venha 
para o Sindicato 
dos Metroviá-
rios. Venha sem 
medo. Garantimos 
o seu anonimato 
para evitarmos qualquer tipo 
de retaliação.

Serviços
Filiando-se ao Sindicato, além de 

uma luta organizada por melhores sa-
lários e condições de trabalho, você terá 
direito a diversos serviços oferecidos pela 
entidade. Entre eles, acesso ao Departa-
mento Jurídico e atividades esportivas 
e culturais. Além disso, poderá usar a 
Colônia de Férias do Sindicato e outras 
colônias conveniadas. 

O sindicalizado também poderá uti-
lizar vários convênios firmados com ins-
tituições de ensino (colégios, faculdades, 
escola de inglês, entre outros). Filie-se!

Você pode se sindicalizar pelo site: https://sindicaliza-
cao. metroviarios-sp.org.br/ ou pelo aplicativo para 
smartphones (baixe através das lojas virtuais ou pelo 
link: http://aplicativo.metroviarios-sp.org.br).

SINDICALIZE-SE
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