
No dia 19/5 aconteceu uma 
reunião entre o Sindicato e 

ViaMobilidade para discutir 
temas específi cos das Linhas 

5 e 17, conforme previsto no 
Acordo Coletivo. Desta vez 

os principais pontos foram 
relacionados aos Operadores 

de Trem. Negociações 
continuarão no dia 26/5

Sindicato reivindica mais 
contratações de Operadores de Trem

Sem informar quantos metroviários 
foram contaminados, a ViaMobilidade 
declarou que em todos os casos 
identifi cados os metroviários são 
afastados de suas funções para serem 
tratados. E aqueles que tiveram contato 
com os contaminados são afastados por 
15 dias.

Enquanto o 
Consórcio afi rma 
que é necessário 

que outros profi ssionais 
devem operar trem, o 
Sindicato reafi rmou 
seu princípio de que 
somente o Operador de 
Trem deve exercer essa 
tarefa. O representante 
do Sindicato lembrou 
que essa é uma 
questão de segurança, 
já que ocorreram 
Incidentes Notáveis 
em consequência da 
operação de trem por 
pessoas não aptas. 

O Sindicato 
reivindicou mais 
contratações de 
Operadores de Trem 

para que seja possível o 
intervalo de dez minutos 
entre as voltas e os 
profi ssionais tenham 
melhores condições de 
trabalho. Pediu também 
informações sobre 
as pessoas que estão 
recebendo treinamento 
para a operação de trem 
e detalhes sobre esse 
treino.

Essas discussões 
terão continuidade 
na próxima reunião, 
agendada para a 
próxima terça-feira 
(26/5). Envie sugestões 
e reivindicações 
de sua área para o 
e-mail pautalinha5@
metroviarios-sp.org.br. 
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 Sindicato e ViaQuatro se 
reuniram nesta quinta-

feira, 21/5, e discutiram a  
implantação da Comissão 

Técnica de Estudos para 
a Prevenção de Acidentes 
e Segurança do Trabalho. 

Foram defi nidos os 
critérios da Comissão 

e a participação 
do Sindicato nas 

reuniões da CIPA

A reunião deu 
os primeiros 
passos, após o 

fechamento do Acordo 
Coletivo,  para a 
formação da comissão 
que deve realizar 
acompanhamento das 
questões de saúde e 
segurança do trabalho 
dos funcionários da 
ViaQuatro. A Comissão 
será composta por 3 
membros do Sindicato e 
3 da concessionária. 

Conforme cláusula 
90ª do Acordo, a 
Comissão “terá como 
incumbência realizar 
estudos visando propor 
soluções, diretrizes, 
normas e procedimentos 
variados, de modo 
a colaborar com o 
aprimoramento das 
condições de trabalho 
na concessionária, bem 
como na realização de 
estudos de prevenção de 
acidentes do trabalho”.

Além disso, a 

reunião defi niu 
que deve haver a 
participação de um 
representante do 
Sindicato nas reuniões 
da CIPA da Linha 4. 
Uma nova reunião 
entre a ViaQuatro e o 
Sindicato será realizada 
na primeira semana de 
junho, onde empresa 
vai apresentar o curso 
de CIPA já realizado 
neste ano. O Sindicato 
apresentará um parecer 
posteriormente no 
intuito de aprimorar a 
formação dos cipistas.    

Envie sugestões e opiniões 
sobre a Comissão da CIPA 
e quaisquer outros temas 
relevantes na relação 
dos trabalhadores e 
Sindicato através do e-mail 

linha4contatosindicato@metroviarios-sp.org.br.
A participação dos metroviários da 

ViaQuatro na elaboração de propostas 
e encaminhamentos é essencial. Os 
trabalhadores subsidiam e fundamentam a 
atuação do Sindicato nas lutas por melhores 
condições de trabalho.

Comunique-se 
com o Sindicato

Comissão paritáriaComissão paritária será formada 
entre Sindicato e empresa


