
No dia 1º/2, na sede do 
Sindicato, ocorreu a 1ª reunião 
de negociação entre os 
representantes da empresa 
e os representantes dos 
trabalhadores. A empresa 
esclareceu que, apesar de 
já ter analisado a Pauta de 
Reivindicações, ainda não 
elaborou uma resposta e 
que, em breve, um ofício da 
Via Mobilidade será enviado ao 
Sindicato com a contraproposta
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Começam as NEGOCIAÇÕES 

Apesar da ViaMobilidade 
ainda não ter feito uma 
contraproposta, o Sindicato 
fez questão de frisar que 
considera os salários e 
benefícios da companhia muito 
abaixo do que consideramos 
adequado para uma categoria 
que tem a responsabilidade 
de transportar milhares de 
pessoas por dia na cidade de 
SP. Além do ACT atual ser muito 
inferior ao do Metrô estatal, ele 
também não é compatível com 
outras categorias metroviárias 
em outras cidades do país.
Os esforços do Sindicato são 
direcionados para que os 

metroviários das empresas 
privadas tenham os mesmos 
salários e direitos que os do 
metrô estatal.  

Além de reivindicar 
aumento acima da inflação 
nos salários e benefícios, 
também reclamamos do 
valor baixíssimo pago pela 
ViaMobilidade para a cesta 
básica (vale-alimentação). O 
valor desse benefício não é 
compatível com o porte da 
empresa e muito menos com 
os custos reais de uma compra 
no supermercado. Afinal, R$ 
50 reais não enche nem uma 
sacolinha.

Por MELHORES  
salários e benefíciosO Sindicato insistiu na 

necessidade de avançar 
nas negociações para 

que o ACT (Acordo Coletivo de 
Trabalho) seja assinado antes da 
data-base, de forma a não gerar 
atrasos nos pagamentos dos 
reajustes e benefícios conquistados. 
Conseguimos também negociar com 
a empresa o compromisso para a 
ultratividade do ACT atual, o que é 
muito importante, porque garante 
a vigência do acordo atual até que o 
próximo seja assinado.

Uma nova reunião de 
negociação foi marcada para o dia 
15/2, no Pátio Vila Sônia. Nessa 
reunião serão discutidas todas as 
claúsulas da Pauta e teremos uma 
resposta mais objetiva do caminho 
que as negociações vão seguir.

Linhas 4,5 e 17
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A FORÇA do Sindicato é a UNIDADE
e MOBILIZAÇÃO da categoria

Como se 
associar?

Os diretores do Sindicato vão 
passar nas estações e pátios 
da ViaMobilidade, mobilizando 
a categoria para a Campanha 
Salarial. Estaremos com as 
fi chas de sindicalização para 
que todos os interessados 
possam se associar ao 
Sindicato. É muito importante 
que as metroviárias e os 
metroviários da ViaMobilidade 
se associem em massa ao 
Sindicato como uma forma de 
demonstrar força e unidade 
na negociação com a empresa. 
Os nossos direitos e benefícios 
não cairão do céu, nem serão 
fruto da bondade dos acionistas 
da empresa. Pelo contrário, 
só conseguiremos melhorias 
com um Sindicato forte e uma 
categoria mobilizada.

Você pode se 
sindicalizar pelo site: 

https://sindicalizacao.

metroviarios-sp.org.br/ ou 

com um diretor do Sindicato

SINDICALIZE-SE

Além de fortalecer a luta, 
tem outros benefícios

Ao sindicalizar-se você terá 
acesso a vários serviços e 
convênios. Por exemplo, terá 

acesso ao Departamento Jurídico 
do Sindicato, que tem advogados 
especializados nas áreas trabalhista e 
previdenciária. Também poderá utilizar a 
Colônia de Férias, localizada em Caraguá. 
E terá acesso a convênios com Colônias 
de Férias e hotéis, faculdades, colégios e 
outros serviços.

Bernardo (11-96275.8418) e Diego Vitello (11-98493.1634)Contatos:
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