Fique sócio!

Nossa luta é por:

Você é metroviário.
Entre para o seu
Sindicato

. Equiparação com Acordo
Coletivo dos metroviários das
linhas estatais (1, 2, 3 e 15)
. Hora extra de 100%
. Adicional de Risco de Vida
para Estação e Segurança
. Periculosidade para todos que
têm direito
. Adicional Noturno: 50%
incidente sobre o valor da
hora normal
. Auxílio-creche de R$ 761,11
a todas as mães e pais para
cada filho até 6 anos e 11
meses de idade
. PLR mínima de R$ 7 mil

Sede própria

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:

. Piso salarial de R$ 2.295,06
para todas as funções
. Escalas de trabalho mais
justas
www.metroviarios.org.br
E-mail: sindicato@metroviarios-sp.org.br
Twitter: @metroviarios_sp
Facebook: Metroviarios de SP

Fique sócio!
Nosso Sindicato completou 38 anos em 2019.
É uma história de muitas lutas, da qual muito
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.

Faça parte!
Este é o seu Sindicato!

Serviços

Sócio tem mais
vantagens!
Ao se sindicalizar, o metroviário tem a
possibilidade de usufruir de uma série de
benefícios e parcerias que o Sindicato possui.
Veja alguns deles:

>> Garantia de Direitos

cisões
>> Participação nas De

. Assessoria jurídica trabalhista,
previdenciária e cível/criminal.
. Esportes, cultura e lazer: Na sede do Sindicato
está disponível para a categoria quadra
poliesportiva coberta, estúdio musical, área de
lazer com churrasqueira e salão coberto para
festas.

co
>> Departamento Jurídi

>> Atividades Culturais

>> Mesa de Negociação

iva
>> Quadra Esport

. Colônia de Férias: Localizada em
Caraguatatuba, 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
parques 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.

Somos todos metroviários!

Férias
>> Colônia de

>> Convênios

