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COMISSÃO DOS 
TRABALHADORES

saiba os  3 motivos para o sindicato ser contra 

a proposta do MetrôRio/METROBARRA

Proposta de discussão de um novo modelo de PLR apartado (separado) do acordo coletivo 
indica para a possibilidade real dos metroviários virem  a perder a PLR, o sindicato tem ten-
tando insistentemente  adequar a redação da cláusula visando dar uma maior segurança, mas 
o MetrôRio/METROBARRA insiste na redação por ela imposta, perigo à vista!

Pelo 2º ano consecutivo o MetrôRio/METROBARRA insiste em não conceder reajuste na 
régua do IQS, sendo que desta vez o problema não é só a perda financeira, a postura da 
empresa sinaliza na sua maldade em relação ao novo modelo de PLR.

O acordo vigente prevê multa de um piso salarial caso as empresas descumpram alguma 
cláusula do acordo coletivo, as empresas insistem em compartilhar esta multa com o sindi-
cato caso ele descumpra o acordo coletivo. O pior de tudo é que a cláusula tem previsão de 
discussão somente no próximo ano, além do mais, quem é o representante legal, quem tem 
a prerrogativa para reivindicar multa em favor dos trabalhadores? 
As empresas colocam como alternativa a redução do valor da multa, não concordamos, pois 
causará prejuízos a categoria por descumprimentos já praticados pelas empresas e devida-
mente notificados.

De acordo com o estatuto do Simerj só tem direito ao voto os empregados habilitados a votar, 
porém, o Ministério Público ingressou com uma ação contra o sindicato questionando este 
procedimento, no momento existe uma liminar concedida pela justiça que garante o voto de 
todos os empregados e caso o sindicato não cumpra a decisão estará  passivo de multa.

ParticiPação nos Lucros ou resuLtados

índice de quaLidade de serviços - iqs

muLta Por descumPrimento

o voto será Liberado a todos os metroviários! sabe Por quÊ?

ASSEMBLEIA gERAL ExTRAORDINáRIA
Dia: 31/05/2017 (quarta-feira) 

Horário: 10h30 
Local: Rua Santa Amélia, 41- Praça da Bandeira - RJ, Sede do Simerj 

Galera! Como dissemos em comunicado anterior está na hora de tomarmos o destino em 
nossas mãos e construirmos a nossa história, não existem heróis ou culpados, 

todos nós somos responsáveis pelas decisões a serem tomadas!


