
CAMPANHA SALARIAL

Assembleia aprovará 
pauta de reivindicações

18/2/2022

Linhas - 5 Lilás e  17 - Ouro
e

Linha 4 - Amarela

Assembleia on-line. Participe!
Das 19h de sexta-feira (18/2) até 9h de segunda (21/2)
Pauta: Campanha Salarial (votação da pauta de reivin-
dicações) 
Para votar, acesse o link abaixo e escolha a empresa 

em que você trabalha: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Das 21h de sexta-feira (18/2)
até 10h de segunda-feira (21/2).
Pauta: Campanha Salarial (votação da 
pauta de reivindicações).  Participe!

ASSEMBLEIA

Para votar, acesse o link abaixo e escolha a empresa em que você trabalha:  
ACESSE: https://assembleia.metroviarios-sp.org.br/

pauta de reivindicações

%

VOTAÇÃO ON-LINE

Com o aumento da 
infl ação e a CCR 

sempre buscando 
a retirada de 

direitos, precisamos 
realizar uma forte 

Campanha Salarial. 
Vamos à luta por 

melhores salários e 
benefícios

Entre 18 e 21/2 (veja 
os horários abaixo) 
os metroviários da 

ViaMobilidade e 
ViaQuatro 

vão votar a pauta 
de reivindicações 

da Campanha 
Salarial 2022

pauta de reivindicações

A infl ação aumentou, o 
governo Bolsonaro fala em 
uma nova “minirreforma 

trabalhista” e com a CCR 
buscando retirar ou diminuir 
nossos direitos, será preciso 
a união e determinação dos 
metroviários para conseguir o 
reajuste salarial e a manutenção 

do Acordo Coletivo.
A assembleia defi nirá 

o índice de reajuste que 
reivindicaremos e todos os 
itens da pauta. Participe da 
assembleia. Precisamos de todo 
empenho das trabalhadoras e 
trabalhadores na Campanha 
Salarial. 



O Sindicato, em 
contato com os 
trabalhadores 
da ViaQuatro e 
ViaMobilidade, 
colheu sugestões 

que foram incorporadas à 
pauta que será entregue à 
empresa. Posteriormente, 
detalharemos mais 
algumas dessas novas 
reivindicações

O sistema de compliance, 
através dos embaixadores, 

distorce qualquer tipo de sigilo de 
denúncias de assédio moral ou 
sexual. É necessária a extinção 
dessa modalidade para garantir 
ao trabalhador o acesso, sem 
represálias, às denúncias de 
situações constrangedoras a que 
sejam submetidos. 

A atividade de moto ronda 
dos AMRs não poderá ser 

acumulada numa mesma jornada 
de trabalho com as atividades 
normais de AASs nas estações. 
Todo o AAS que assumir 
esta atividade, mesmo que 
eventualmente, deverá receber 
os adicionais proporcionalmente 
e os equipamentos das viaturas 
deverão estar garantidos à 
diferenciação por motivo de 
segurança.

Devem ser retirados dos 
AASs todas as atividades 

que não são típicas da função, 
como as de controle de extintores 
e atividades administrativas.

As movimentações salariais 
por meio dos steps deverão 

ser transparentes, com critérios 
absolutamente objetivos e 
igualitários. 

Mais uma vez, 
a empresa 
realizou 

a eleição dos 
representantes 
da Comissão 
de Negociação 
da PLR sem a 
presença do 
Sindicato. A 
CCR, no entanto, 
após pressão 
dos metroviários, 
criou uma vaga para o 
Sindicato na Comissão, com 
direito a voto. 
Apesar de a empresa ter 
direito a três votos, o 
Sindicato vai acompanhar 
todas as reuniões e 
continuará reivindicando 
que a PLR seja igual para 
todos. Não pode continuar 
privilegiando os altos 
salários, prejudicando 
quem de fato faz as linhas 

funcionarem. 
Esperamos que os 

trabalhadores eleitos 
para a Comissão também 
busquem uma PLR justa. 
Não dá pra aceitar que 
um diretor receba até 20 
salários de PLR enquanto 
um trabalhador não consiga 
sequer um salário. 

Na última semana, 
frente às constantes 

reclamações, 
principalmente da escala 
6x2, o Sindicato está 
negociando com a empresa 
a realização de uma 
consulta para a implantação 
de escalas alternativas, 
tais como 3x2x2x3 com 12 

horas, a escala combinada. 
Por sugestão do Sindicato, 
a empresa está analisando 
a possibilidade da escala 
praticada no Metrô, que é a 
4x2x6x4.

Uma reunião será 
realizada, no dia 23/2, 
para avaliar a data da 
realização de consulta para 
aplicação de um período 
experimental na prática das 
escalas.
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PLR: Sindicato terá um 
representante na Comissão

Sindicato discute escalas 
de trabalho com empresa

A cláusula 7, parágrafo 
quinto, do aditivo de Acordo 
de 2021 estabeleceu a 
criação de uma Comissão 
Paritária para discutir as 
escalas de trabalho

Veja algumas 
REIVINDICAÇÕES

    Campanha Salarial


