
Via Mobilidade- Linha - 5 Lilás e Linha 17 - Ouro

Assembleia aprova pauta
e Sindicato se reúne 
com a ViaMobilidade

Acesse: https://sindicato.metroviarios-sp.org.br/viamobilidade/

Participe da ASSEMBLEIA on-line 
QUARTA-FEIRA (13/5), das 8h às 23h59.
Vamos decidir se será aceita ou não a proposta da 
empresa sobre a Campanha Salarial 2020.

Faça login com seu RE e CPF, vote e manifeste a sua opinião.

No último dia 5 de maio foi 
realizada uma assembleia on-

line para deliberar sobre a 
pauta de reivindicações dos 

trabalhadores das Linhas 5 e 
17 do metrô. Por 98,5% dos 

votos, a pauta foi aprovada 
com os acréscimos feitos pelos 

Operadores de Trem, em 
proposta encaminhada por 

e-mail que havia sido divulgado

Imediatamente, no dia 6/5, o 
Sindicato encaminhou carta 
à ViaMobilidade com a pauta 

de reivindicações e foi agendada 
a primeira reunião para defi nir o 
cronograma de negociação.

Durante reunião que aconteceu 
nesta quinta (7/5), argumentando 
as difi culdades resultantes da 
pandemia que assola nosso país, a 
empresa apresentou uma proposta 

de aplicação imediata, através da 
assinatura, de um acordo coletivo 
com todos os direitos garantidos 
no Acordo Coletivo já assinado 
pelo Sindicato com a ViaQuatro, 
com uma cláusula que garante a 
discussão dos itens não abrangidos 
pelo Acordo no prazo de 90 dias. 

O Sindicato informou à 
empresa que essa decisão deve 
ser tomada pelos trabalhadores 

da ViaMobilidade e, portanto, 
será convocada uma assembleia 
na próxima quarta-feira, dia 13/5. 
Os metroviários das Linhas 5 e 
17  decidirão se aceitam ou não 
a proposta da empresa. Uma 
nova reunião com a empresa 
está agendada para o dia 14/5, 
onde será comunicada a decisão 
da assembleia e estabelecer 
cronograma de trabalho.
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Em reunião ocorrida 
nesta quinta-feira, 7/5, 

o Sindicato registrou sua 
indignação com a postura 

desleal da ViaQuatro 
de realizar demissões 

um dia após a categoria 
ter aprovado o Acordo 
Emergencial, que tinha 

como principal objetivo 
evitar demissões

ViaQuatro demitedemite  
quem defende a vida

ViaQuatro propôs um Acordo Emergencial 
para aplicar as MPs de Bolsonaro, o Sindicato 
convocou assembleia e os metroviários 

das Linhas 4, 5 e 17 aprovaram a assinatura pelo 
Sindicato. Segundo a CCR, o objetivo era evitar 
demissões. O acordo foi assinado em 30/4 e, no 
dia 1º de maio, a empresa começou a demitir 
trabalhadores.

Ao todo 7 metroviários foram demitidos 
porque, em março, se recusaram a trabalhar 
dentro dos trens lotados sem máscaras. A luta 
deles foi vitoriosa pois obrigou a empresa 
a mudar a orientação, fornecer máscaras e 
tirar os funcionários que permaneciam toda 

a jornada dentro do trem. Mas a empresa, 
deixando claro o seu caráter repressivo e de 
perseguição aos trabalhadores que se rebelaram, 
esperou a assinatura do Acordo e demitiu os sete 
metroviários.

Está muito claro que, para a ViaQuatro, 
os trabalhadores são descartáveis e foram 
dispensados por perseguição política, por estarem 
defendendo suas vidas. Assim como Bolsonaro, a 
empresa trata os funcionários com desprezo às suas 
vidas. O Sindicato repudia a ação da ViaQuatro e 
reivindica o retorno imediato desses metroviários 
aos seus locais de trabalho.

Não às demissões!

Filie-se ao Sindicato dos Metroviários e faça parte da história 
de lutas com verdadeiro representante dos trabalhadores da 
Via Mobilidade (Linha - 5 Lilás e Linha 17 - Ouro) e da ViaQuatro 
(Linha 4-Amarela). Somos todos metroviários! 

ü

     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: 


