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O Sindicato expôs os 
problemas relativos ao 

acúmulo de funções do AAS e 
AAM, reivindicando a separação 
das atividades de estação, 
segurança e trens, além de não 
permitir que os funcionários 
da Manutenção executem 
atividades de segurança e estação. 
A empresa ficou de trazer o 
Coordenador da Operação na 
próxima reunião para debater o 
tema.

A empresa concordou com 
a reivindicação de liberação de 
3 trabalhadores, por três dias 
por ano, para participarem de 
cursos no Sindicato. Renovou a 
cláusula que garante o salário da 
função para quem foi promovido, 
mas o Sindicato quer a garantia 
do pagamento a partir do início 

do exercício da nova função, o 
que muitas vezes não ocorre na 
ViaQuatro.

No tema de convênios 
para cursos, a empresa se 
propõe a renovar a cláusula do 
atual Acordo, mas o Sindicato 
reivindicou o convênio com o 
Senai que atenda os filhos de 
funcionários na condição de 
aprendiz.

Ao tratar das sindicâncias e 
procedimentos investigatórios 
de ocorrências, o Sindicato 
denunciou o assédio moral que 
o funcionário é submetido em 
função da prática da Sala de 
Crise e defendeu que a empresa 
não pratique  mais este tipo 
de ação e garanta a presença 
do Sindicato nas sindicâncias 
realizadas. Reivindicou ainda 

que nenhum funcionário seja 
exposto publicamente perante 
seus companheiros, seja através 
dos rádios comunicadores ou 
mesmo em imagens expostas em 
treinamentos.

Por fim a empresa concordou 
em renovar a cláusula sobre 
apoio a dependentes químicos e 
da estabilidade para gestantes e o 
Sindicato reivindicou a extensão 
da estabilidade para mães 
adotantes, mulheres que sofreram 
aborto e também para os pais. Foi 
garantida também a renovação 
da cláusula de estabilidade para 
mulher vítima de violência.

Os representantes da CCR/
ViaQuatro se comprometeram 
a avaliar as demandas 
apresentadas e responder na 
próxima reunião em 28/2.

2ª Reunião de Negociação

Na tarde de 20/2 foi realizada a segunda reunião de negociação da Campanha Salarial dos 
metroviários da Linha 4 - Amarela. Além do Sindicato, também participaram da mesa de 
negociação os companheiros Tiago e Ricardo, que assessoraram os diretores sindicais no 
debate com a empresa, e os representantes da CCR/ViaQuatro
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Fique sócio do seu Sindicato!

     COMO SE SINDICALIZAR
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: 

Nosso Sindicato completou 38 anos em 2019. 
É uma história de muitas lutas, da qual  nos 

orgulhamos. É um dos sindicatos mais importantes do 
País, que participa ativamente da política nacional. 

O metroviário é reconhecido pela eficiência e 
qualidade nos serviços que presta à população. E a 
categoria metroviária é uma das mais organizadas 
e mobilizadas do Brasil. Por conta disso, consegue 
Acordos Coletivos que geralmente garantem 
reajustes acima da inflação e várias conquistas. 

O Sindicato tem agora um grande desafio pela 

frente: a representação dos trabalhadores das 
concessionárias das linhas que foram privatizadas. 
Para isso, travamos uma longa batalha jurídica 
vitoriosa. E agora, finalmente, os metroviários dessas 
linhas podem se filiar ao seu legítimo Sindicato. 

A filiação é importante para garantirmos 
um Acordo Coletivo e ampliar os direitos dos 
trabalhadores das linhas privatizadas. E também para 
garantir que a categoria seja também unificada nos 
seus direitos e conquistas. 

Somos todos metroviários!

Ao se sindicalizar, o metroviário tem a possibi-
lidade de usufruir de uma série de benefícios 
e parcerias que o Sindicato possui. Veja al-
guns deles:
. Assessoria jurídica trabalhista, previden-
ciária e cível/criminal. 
. Esportes, cultura e lazer: Na sede do Sindi-
cato está disponível para a categoria quadra 
poliesportiva coberta, estúdio musical, área 
de lazer com churrasqueira e salão coberto 
para festas.
. Colônia de Férias: Localizada em Caragua-

tatuba, tem apartamentos mobiliados, com 
banheiro e minicopa. Possui cozinha coletiva, 
churrasqueira, estacionamento e piscinas.
. Convênio com outras colônias de férias e 
opções de lazer. O Sindicato mantém convênio 
com colônias de outros sindicatos e com par-
ques de diversões, academias e outras opções 
de lazer. 
. Convênios com instituições de ensino. O 
sindicalizado pode utilizar os convênios com 
diversas instituições de ensino, inclusive de 
nível superior. 

Sócio tem mais vantagens!


