
Sindicato dos Metroviários
na ViaQuatro

Plantão com os diretores no Pátio Vila 
Sônia, em 5/12, das 9h às 20h. Participe!

Reunião com o Sindicato 
dos Metroviários em 5/12

ESPECIAL

28/11/2019

ViaQuatro - L4 Amarela

Nesta quinta 
(5/12) haverá 

uma reunião com 
o Sindicato dos 
Metroviários 
para discutir as 
reivindicações 
dos trabalhado-
res da ViaQuatro 
e as formas 
para juntos 
conquistarmos 
melhores 
condições de 
trabalho para 
todos.

Os representantes do Sindicato 
vão conversar com os funcionários 
da concessionária para tirar 

dúvidas e apresentar a entidade 
sindical, que há décadas defende 
os interesses dos trabalhadores 
metroviários de SP. 

Vamos organizar a Campanha Salarial!
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Sindicato representa 
todos os metroviários

Conforme decisão da Justiça, o Sindicato dos 
Metroviários de SP é considerado o representante de 
toda categoria metroviária, incluindo os trabalhadores 
de empresas concessionárias, como a Via Quatro. A CCR 
procurou o Sindicato e foi estabelecida uma agenda de 
visitas às áreas e locais de trabalho

Na quinta (5/12) acon-
tecerá um encontro no 
Pátio Vila Sônia com os 
diretores do Sindicato, 

que ficarão das 9h às 20h no local. 
Isto é o resultado de um processo 
judicial, onde os trabalhadores da 
ViaQuatro ganharam o direito de 
serem representados legitimamente 
pelo Sindicato dos Metroviários. 

Acesse o site metroviarios.org.
br e baixe o aplicativo (app) do Sin-
dicato nas lojas virtuais e conheça 
a história de lutas e conquistas, veja 
notícias, eventos culturais, esporti-
vos, Colônia de Férias e muito mais.  
Por meio do site também é possível 
se associar ao Sindicato. Sindicali-
ze-se e fortaleça a entidade que 
defende os trabalhadores! 

4 pelo site:  
         https://sindicalizacao.metroviarios-sp.org.br

4 pelo aplicativo para smartphones (baixe através das lojas virtuais ou 
                                              pelo link: http://aplicativo.metroviarios-sp.org.br). 

Fortaleça a luta por melhores salários e condições de trabalho! Sindicalize-se 
para enfrentar a ViaQuatro, comandada pela CCR!

     COMO SE SINDICALIZAR


