
Fique sócio!

Nosso Sindicato comemora 30 anos, 
numa longa jornada da qual muito 
nos orgulhamos. Somos reconhecidos 

pela efi ciência e qualidade nos serviços que 
prestamos à população e também pela defesa 
de um transporte público e de qualidade. 
Temos uma honrosa trajetória de luta tanto 
pelos nossos interesses imediatos como pelas 
bandeiras históricas dos trabalhadores. 

Passamos agora por um período de grandes 
mudanças dentro da companhia e com muitos 
desafi os pela frente: a luta contra todas as 
formas de privatização, incluindo as PPPs 
(Parcerias Público-Privadas), terceirização 
e precarização das condições de trabalho, 
assim como a batalha pelo reconhecimento 
profi ssional, o fi m das desigualdades salariais, 
um Plano de Carreira que atenda à categoria e 
o combate a todas as formas de discriminação 
e injustiças dentro da empresa.

Hoje, 80% dos metroviários são associados 
ao Sindicato (um dos mais altos índices 
de fi liação do País) e, para continuarmos 
escrevendo nossa história, precisamos de 
cada metroviário fortalecendo a nossa luta e 
unidade. 

Aos que ingressam agora na empresa, que 
sejam bem-vindos tendo a certeza de que 
fazem parte de uma das categorias mais 
importantes e admiradas do País.

Faça parte! Juntos somos fortes!

>> Colônia de Férias
>> Quadra Esportiva

>> Departamento Jurídico

>> Ato de Campanha Salarial >> Reunião nas Áreas
>> Direitos das Mulheres

>> Mesa  de Negociação >> Comunicação com o Usuário
>> Garantia de Direitos



Juntos somos fortes!

 Jornada de 36 horas de trabalho 

(que deve ser estendida para todos)

 Escala 4x2x4

 30% de Adicional de Periculosidade

 50% de Adicional Noturno

 1% de Anuênio por ano trabalhado

 10% de Adicional Risco de Vida

 Bilhete de serviço (Metrô/CPTM)

 100% de Hora Extra

 70% de Adicional de Férias

 Pagamento de 5 dias por ano 

trabalhado a mais no aviso prévio

 180 dias de Licença-maternidade

 Auxílio-transporte

 Acordo da Cipa

 Vale-refeição e Vale-alimentação 

 Convênio Médico e Odontológico

Na sede do Sindicato:
Rua Serra do Japi, 31, Tatuapé, SP

Fone: (11) 2095-3600. Fax: (11) 2098-3233

Sub-sede – Linha 5: Rua Cerqueira César, 480
 Santo Amaro - CEP 04750-080

Atendimento: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h. 
(fecha das 12h às 13h). Fone: 7467-3841.

Pela Internet:
www.metroviarios-sp.org.br

ou
 procure um diretor de sua área

Sindicato dos
Metroviários
de São Paulo

Venha para o Sindicato!Conquistas

Sede própria

Como se sindicalizar

Sindicato dos
Metroviários
de São Paulo

E-mail: sindicato@metroviarios-sp.org.br
Twitter: @metroviarios_sp

Facebook: Metroviarios de SP

Juntos somos fortes!

SINDICALIZE-SE


