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COMISSÃO DOS 
TRABALHADORES

MetrôRio não respeita metroviários e afirma que 
plano de saúde Bradesco é supeiror ao da Amil

Foi realizada em 27/4,  a 4º reunião do acordo coletivo 2017/2018, nela  ficou 
evidenciado mais uma vez, a forma desrespeitosa que o MetrôRio trata seus 
¨colaboradores,  não bastasse a proposta econômica ridícula apresentada, 

ainda teve a desfaçatez de afirmar que o plano de saúde oferecido é superior ao an-
terior, mas certamente só para aqueles gestores privilegiados e seus dependentes

Das 30 (trinta) reivindicações apresentadas pelo sindicato, 20 (vinte) delas fo-
ram negadas.

MetrôRio se compromete apresentar propostas 
relacionadas aos benefícios na próxima reunião

Em relação aque-
las cláusulas 
c o n s i d e r a d a s 

pela empresa como be-
nefícios (adicional de 
instrução, vale alimen-
tação/refeição, auxílio 
funeral, auxílio cre-
che, auxílio educação, 
cesta básica, carga ex-
tra de natal e auxílio 
aos filhos portadores 
de deficiência) o Me-

trôRio afirma que apresentará 
valores na próxima reunião, 
quanto ao grau importância 
de cada uma, a comissão dos 
trabalhadores deixou claro 
que todas são importantes, 
mas o MetrôRio sabe melhor 
do que ninguém que algu-
mas delas abrangem um nú-
mero maior de empregados 
ou até mesmo sua totalidade
Em relação a PLR, a empre-

sa confirma sua manutenção, 

porém, insiste em sua 
desvinculação do acor-
do coletivo passando 
a mesma  a ser em do-
cumento específico.
 Galera! Todos nós já 
sabíamos da dificul-
dade de negociar o 
acordo coletivo deste 
ano, portanto deve-
mos estar preparados 
para uma luta dura 
e de longa duração.

A próxima reunião está agendada para o dia 3 de maio. 

REAJUSTE SALARIAL

2% em maio de 2017 ;
2% em novembro de 2017 ( sem retroatividade);

salários superiores a R$ 7.000,00 (valor fixo de R$ 140,00); 
em maio e novembro sem retroatividade.

PISO DA CATEGORIA 2% (dois por cento)


