ESPECIAL CAMPANHA SALARIAL - 2020
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13/3/2020

Sindicato e ViaQuatro avançam em
negociação da Campanha Salarial
Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Nos dias 5/3, 6/3 e 12/3 aconteceram mais três reuniões de negociação
entre Sindicato dos Metroviários e CCR/ViaQuatro
Ao todo já ocorreram 6
encontros. Representantes
da empresa e do Sindicato
avançaram em pontos do Acordo
Coletivo de Trabalho de 2020-21.
Na próxima semana

acontecerão outras 3 reuniões
para discutir escalas e jornadas
de trabalho e os índices
econômicos. Após isso a
categoria deve decidir os rumos
da Campanha. O Sindicato

convocará assembleia em
breve para deliberação sobre
o acordo. Fique atento aos
materiais, site e redes para
as informações e convocação
para assembleia.

Confira um resumo das reuniões:
Bilhete de Serviço
O Sindicato reivindicou
que o funcionário tenha
direito a um bilhete de
serviço, garantindo que
o trabalhador utilize o
transporte gratuitamente.
A princípio a empresa
rejeitou a proposta. Após
muita insistência, os
representantes da ViaQuatro
ficaram de reavaliar e
apresentar resposta até o
final da Campanha.

Sindicância/
Assédio moral
O Sindicato defendeu a

participação em processos
de investigação e avaliação
de funcionário, como os que
ocorrem na Sala de Crise. A
empresa se comprometeu
a revisar os procedimentos
da Sala de Crise e
exposição de funcionários
em treinamentos, rádio
entre outras, e apresentar
proposta ao Sindicato.

Saúde mental
Sindicato defendeu a
aplicação de um programa
de assistência a funcionário
que tenha sofrido trauma
ou estresse psicológico no
ambiente de trabalho. Os

representantes da empresa
disseram que vão avaliar e
apresentar resposta.

da entidade no ato da
contratação de funcionários.

Água

Empresa se
comprometeu a
disponibilizar espaço
em quadro de avisos e
informações organizado e
administrado pelo Sindicato.

O Sindicato expôs as
diversas manifestações
dos funcionários com
relação à qualidade da
água. A empresa se dispôs
a apresentar os laudos de
potabilidade em quadros de
informações nas áreas.

Sindicalização
A empresa se
comprometeu a garantir as
ações do Sindicato e realizar
divulgação de materiais

Quadro de aviso

Homologações no
Sindicato
Os representantes do
Sindicato dos Metroviários
defenderam que todas as
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BILHETE DO SINDICATO

homologações sejam feitas na
entidade. A ViaQuatro concordou,
apenas ponderando a garantia do
direito de escolha do funcionário
caso deseje realizar a homologação
na empresa.

Convênio com Senai
Empresa se comprometeu a

buscar, junto com o Sindicato, a
viabilização de convênio com o Senai
para filhos de funcionários.

Divulgação do Acordo
Coletivo
Empresa se comprometeu a
divulgar o Acordo Coletivo por meios
eletrônicos e garantir ao Sindicato

espaço para divulgação.

Acesso a informações
Os representantes sindicais
defenderam que o funcionário tenha
acesso a todo tipo de informações com
relação à sua atividade profissional,
como participação de projeto ou
desempenho. Empresa concordou.

A hora é essa: Sindicalize-se por
melhores condições de trabalho!

O Sindicato dos Metroviários é o representante oficial dos trabalhadores da
ViaQuatro e, por isso, está em negociação de um novo Acordo Coletivo para os funcionários.
Você pode e deve participar para garantir direitos e conquistas.
Preencha a ficha e entregue a um representante sindical.
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em
Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo
Rua Serra do Japi, 31–Tatuapé – São Paulo - SP - CEP 03309-000 – Fone: (11) 2095-3600 – Fax: (11) 2098-3233 sindicato@metroviarios-sp.org.br

CNPJ: 62.877.196/0001-54

Ficha de Sindicalização
MAT. SIND. __________________________________________________

RG DA CIA. ______________________________________________________

DATA DE FILIAÇÃO ______________/ __________ / ____________

DATA ADMISSÃO NA CIA.____________ / _____________/ _______________

NOME COMPLETO __________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ NOME DE GUERRA________________________________________________________________________
NACIONALIDADE ____________________________ NATURAL DE __________________________________ UF _________ SEXO _______________________
DATA DE NASC. ____________ / _______________ /___________ IDADE ____________ ESTADO CIVIL____________________________________________
END. _______________________________________________________________________________ Nº ________ COMPLEMENTO _____________________
BAIRRO ____________________________________ CIDADE _______________________ UF ___________ CEP ______________________ – ____________
FONE RES. ( _____ ) _________________________________ CELULAR. ( _____ ) ______________________________________SMS:

SIM

NÃO

E-MAIL PESSOAL _________________________________________________________________________________

SIM

NÃO

CPF _________________________________________________________

MALA DIRETA:

IDENTIDADE (RG) _______________________________________________

CART. PROF. ___________________________________________ SÉRIE_________________________ PIS _________________________________________
CARGO _________________________________________ GERÊNCIA __________________________________DEPTO. _______________________________
POSTO _____________________________________________FONE COM. ________________________________________ RAMAL ____________________
*Declaro estar ciente que devido a minha sindicalização será descontado um percentual do meu salário base a título de mensalidade sindical.
DATA: _________ / ___________ / _________ Assinatura: _________________________________________________________________________________

