
Metroviários devem escolher comissão 
comprometida com os trabalhadores

Vote para eleger candidatos que defendam a saúde do trabalhador

7/1/2022

As inscrições para a 
eleição da Comissão 
Paritária para as 
negociações da PLR 
2022 na ViaQuatro 
e ViaMobilidade 
começaram. Os 
trabalhadores votarão 
em candidatos entre os 
dia 3 e 14/1. Inscreva-
se se tiver interesse em 
representar a categoria 
nas negociações

PLR

CIPA

Os candidatos que quiserem 
participar da Comissão Pa-
ritária que vai negociar a 

Participação nos Lucros e Resul-
tados de 2022 devem se inscrever 
até o dia 14/1 preenchendo formu-
lário através do link https://forms.
office.com/r/8BkvYNTjgL.

A Comissão é composta por 
três membros ligados à direção 
da empresa, dois trabalhadores 
e um representante do Sindica-
to dos Metroviários. Depois de 
diversas batalhas o Sindicato 
obteve o legítimo direito de re-
presentação, com garantia de 
voz e voto durante as reuniões. 

Estão aptos a participar da 
eleição metroviários regular-
mente em exercício de suas fun-

ções, não ser membro da CIPA, 
da diretoria ou do Conselho de 
Administração da empresa ou 
dirigente do Sindicato. 

É muito importante a partici-
pação da categoria neste processo 
para evitar os privilégios da che-
fia. Somente com metroviários 
comprometidos com os interes-
ses da maioria dos trabalhadores 
conseguiremos alcançar uma PLR 
mais justa para todos. Participe!

De 3 a 10 de janeiro ocorrem 
as eleições da CIPA (Comis-

são Interna de Prevenção de 
Acidentes) gestão 2021-2022 da 
ViaMobilidade. A votação acon-
tecerá de maneira eletrônica. 
Participe!

A CIPA é um importante 
instrumento de defesa da saú-
de e segurança dos trabalha-
dores. Através dela os repre-
sentantes atuam para garantir 
o cumprimento de normas e 
regulamentos relativos à segu-

rança do trabalho.
Por isso é fundamental que 

a categoria participe do proces-
so eleitoral e escolha candida-
tos que se mostrem comprome-
tidos com as pautas e interesses 
dos trabalhadores. Vote!

Linha 4 - Amarela 
Linhas 5 - Lilás e 

17 - Ouro
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Uma publicação do

Sindicato convoca a categoria para a mobilização

Sindicalize-se! Fortaleça a nossa luta!

Os metroviários da ViaQuatro e ViaMobilida-
de terão em breve o início de sua Campa-
nha Salarial, momento em que são discu-

tidos a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT), reajustes de salários e benefícios e as lutas 
por mais conquistas à categoria dedicada e com-
prometida com o transporte. 

A data-base da categoria dos metroviários da 
Via Quatro e ViaMobilidade é 1º de março. Sem 
participação efetiva dos trabalhadores nos assun-
tos dificilmente conseguiremos chegar a um re-
sultado favorável.

O Sindicato convoca todos a se somarem às 
lutas e discussões para composição de uma pau-
ta de reivindicações que represente o conjunto da 
categoria. A entidade sindical é conhecida pela 
transparência e democracia nas decisões, sempre 
tomadas pelos trabalhadores de cada empresa por 

meio de assembleias.
Fique atento às informações do Sindicato atra-

vés dos nossos meios de comunicação e reproduza 
a outros companheiros. Fique ligado e participe 
das mobilizações!

O Sindicato dos Metroviários de SP é conhe-
cido em todo o País pela firme atuação em 
defesa dos direitos e conquistas dos traba-

lhadores. É uma entidade que, graças à organiza-
ção e disposição de luta, busca sempre melhores 
salários e condições de trabalho.  

Para fortalecer ainda mais o Sindicato, é preciso 
que você filie-se ao seu representante oficial. Partici-
par do Sindicato é importante: vai garantir as conquis-
tas e mobilizar para alcançarmos mais benefícios.

Ao sindicalizar-se você terá acesso a vários 
serviços e convênios. Por exemplo, terá acesso ao 
Departamento Jurídico do Sindicato, que tem ad-
vogados especializados nas áreas trabalhista, cí-
vel e previdenciária. 

Também poderá utilizar a Colônia de Férias, 
localizada em Caraguá. Ela possui apartamentos 
mobiliados, com banheiro e mini copa, possibili-
tando a acomodação de até cinco pessoas e uma 
unidade destinada a Pessoas com Necessidades 
Especiais. Conta também com cozinha coletiva, 
churrasqueira, refeitório, salão de jogos, estacio-
namento e piscinas. 

Sindicalizando-se você terá acesso a vários 
convênios firmados pelo Sindicato. São convênios 
com várias Colônias de Férias e hotéis, além de fa-
culdades, colégios e outros serviços. 

Não perca tempo! Se você ainda não é sindi-
calizado, filie-se. O Sindicato garante o sigilo para 
evitar retaliações.

CAMPANHA SALARIAL 2022

Nome ................................................................................................................................

RE .......................Empresa ..............................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................

Tel./WhatsApp .................................. RG .......................................................................

CPF .............................................Cargo ...........................................................................

Área .................................................................................................................................

Endereço .........................................................................................................................

Envie estes dados (pode ser foto com boa qualidade) para o e-mail: sindicato@metroviarios-sp.org.br.


