
Pauta: Votação da Pauta de Reivindicações da 
Campanha Salarial 2020/21. Participe!

ASSEMBLEIA, 23/1 (quinta), 
20 h, no Sindicato

ESPECIAL

17/01/2020

ViaQuatro - L4 Amarela

Na próxima quinta-feira (23/1) será realizada 
uma assembleia para aprovarmos a nossa Pauta 

de Reivindicações e também será discutido como 
conquistar melhores salários e condições de trabalho. 

O Sindicato reforça que sua presença é 
indispensável. O momento exige o 
compromisso do trabalhador da 
ViaQuatro. Participe das discussões e 
das decisões da assembleia. São seus 
direitos que estão em jogo!

Somente com nossa mobilização 
conseguiremos nossas reivindicações!

Participe!

CAMPANHA SALARIAL – ViaQuatro

No dia 23/1 realizaremos uma assembleia para 
aprovar a Pauta de Reivindicações dos metroviários 
da ViaQuatro para a Campanha Salarial 2020/21

Vamos aprovar a  
Pauta de Reivindicações
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2 | BILHETE DO SINDICATO 

Participe da 
elaboração da pauta!

No dia 5/12 houve uma reunião entre os 
trabalhadores do Metrô da ViaQuatro. 
Algumas sugestões dos trabalhadores já foram 
incorporadas para a elaboração da Pauta de 
Reivindicações da Campanha Salarial 2020/21

     COMO SE SINDICALIZAR

No link abaixo está disponibilizado o Acordo 
Coletivo vigente e, ao lado, a pré-pauta com 
alterações/reivindicações da nossa próxima 
Campanha. Nesse link, os associados poderão 
propor alterações na pauta, estimulando 
o debate entre todos os trabalhadores e 
trabalhadoras da ViaQuatro. 

Lembramos que a pauta 
será debatida e aprovada na 
assembleia de 23/1, próxima 
quinta-feira, na sede do 
Sindicato (Tatuapé). O link 
é: sindicato.metroviarios-
sp.org.br ou acesse pelo 
QRCODE abaixo.

Na sede do 
Sindicato:

Rua Serra do Japi, 31, Tatuapé, SP
CEP 03309-000 - Fone: (11) 2095-3600. 

Pela Internet:
https://sindicalizacao.metroviarios-sp.org.br

Ou pelo aplicativo do Sindicato para smartphones 
(baixe através das lojas virtuais ou 

 pelo link: http://aplicativo.metroviarios-sp.org.br).  
Ou pelo leitor de QRCODE: 
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