
PREPARAR A CAMPANHA 
SALARIAL 2023

LINHAS 4-AMARELA E 5-LILÁS

No começo de 2023, os me-
troviários e metroviá-
rias das Linhas 4 e 5 vão 

realizar uma assembleia e apro-
var a Pauta de Reivindicações. A 
Pauta definirá qual o índice de 
reajuste salarial e todas as ou-
tras reivindicações 

Assim que forem 
aprovadas, elas serão 
entregues imediatamente 
às empresas. Dessa forma, 
buscaremos iniciar 

rapidamente as negociações. 
Nosso objetivo é 

organizar uma forte 
Campanha Salarial. Para 
isso, será necessária a 
participação da categoria 
e o fortalecimento do 
Sindicato. Filie-se ao 
Sindicato e participe das 

atividades. Veja abaixo. 

REUNIÕES EM 10/1/23
- Em dois horários: 10h30 
e 18h, no Sindicato
- As reuniões vão definir a 
Pauta de Reivindicações e 
são presenciais.

15/12/2022

Linha 5-Lilás e
Linha 4-Amarela

Uma publicação do

A data-base dos 
metroviários das 
Linhas 4 e 5 é 1º/3 mas 
precisamos dar os 
primeiros passos na 
busca por melhores 
salários e condições de 
trabalho

ASSEMBLEIA EM 12/1/23, 
ÀS 18H, NO SINDICATO 

Votação da Pauta de Reivindicações
Votação terá duração de 24 horas logo após final da assembleia (até às 
19h de 13/1/23)
A assembleia será presencial. As propostas para votação serão apresen-
tadas por pessoas presentes na sede do Sindicato. A votação será on-line

Pauta
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Uma publicação do

Diretoria toma posse e reafirma 
luta por salários e direitos

Camila Lisboa, a pre-
sidente, integra uma 
diretoria com 64 com-

panheiros e companheiras 
eleitos para consolidar um 
Sindicato independente, de 
luta e em defesa dos salários 
e direitos. 

A diretoria tem a 
tarefa de realizar uma 
forte Campanha Salarial 
para os trabalhadores 
e trabalhadoras das 

Linhas 4 e 5. Para 
isso, será necessário 
um diálogo constante 
com os funcionários e 

funcionárias da ViaQuatro 
e ViaMobilidade para 
fortalecer as estratégias de 
luta.

No início de novembro 
tomou posse a diretoria 
eleita para os próximos três 
anos à frente do Sindicato. 
Desde a sua fundação, em 
1981, pela primeira vez a 
entidade terá uma mulher 
na presidência

GESTÃO 2022/2025

A categoria metroviária 
das empresas 

privadas é recente e, 
por enquanto, poucos 
são sócios do Sindicato. 

Queremos que isso mude, 
pois o Sindicato dos 

Metroviários e Metroviárias 
é o representante legal 
da categoria e é muito 

importante que a maioria 
seja sindicalizada para 

que consigamos mais 
direitos e melhores 

condições de 
trabalho para todos.

Ao sindicalizar-se você terá acesso a vários 
serviços e convênios. Poderá utilizar o 
Departamento Jurídico do Sindicato, com 
advogados nas áreas trabalhista, cível e 
previdenciária. Poderá utilizar a Colônia de Férias, 
localizada em Caraguá. Além de vários convênios 
com outras colônias, hotéis, faculdades, colégios e 
outros serviços. 

Para se sindicalizar, acesse: https://
sindicalizacao.metroviarios-sp.org.br

Ou ligue para (11) 2095.3608 (Secretaria-Geral do 
Sindicato), (11) 96275.8418 (Bernardo, diretor do 
Sindicato) e (11) 94893.1634 (Diego Vitello, diretor 
do Sindicato). 

Sindicalize-se!


