
Pauta: Campanha Salarial da ViaQuatro. Participe!

ASSEMBLEIA, 28/1 (terça), ás 10h e 
16h30, no Sindicato dos Metroviários de SP

ESPECIAL

24/1/2020

ViaQuatro - L4 Amarela

Entre os principais 
pontos e eixos da 
Campanha estão carga 
horária, desvio e acúmulo 
de funções, escalas, plano 
de carreira, práticas 
antissindicais e condutas 
de lideranças da empresa 
contrários a ação sindical 
em defesa de direitos. 

Vários relatos 
apontaram para a 

urgente necessidade 
de melhores condições 
de trabalho: longas 
jornadas em pé e sem 
descanso, realização 
de testes físicos com 
objetivo de demissão  
e até o fornecimento 
de água imprópria 
para o consumo foram 
mencionados na ocasião.

Os diretores da 

entidade sindical fizeram 
uma apresentação 
da história de lutas e 
conquistas e reforçaram 
a importância da 
sindicalização para 
o fortalecimento das 
batalhas coletivas da 
categoria e a unidade 
dos trabalhadores das 
empresas pública e 
privada.

CAMPANHA SALARIAL – ViaQuatro

Os trabalhadores da ViaQuatro se reuniram na noite de 
23/1 no Sindicato dos Metroviários para aprovar a pauta de 
reivindicações para a Campanha Salarial 2020. Uma nova 
assembleia em dois horários na próxima terça (28/1), às 10h e 
16h30, vai dar continuidade na  formulação de propostas para 
serem entregues à empresa

Participe de Assembleia dia 28/1, 
às 10h e 16h30, no Sindicato



2 | BILHETE DO SINDICATO 

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!


