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METRÔRIO 
 PROPÕE REDUÇÃO DE DIREITOS !

 

metroviária.Não podemos ter 
a ilusão de que as coisas estão 
bem ou serão fáceis. Precisa-
mos nos mobilizar pois o que já 
conquistamos em acordos an-
teriores pode diminuir ou até 
sumir dos nossos bolsos, o que 
a empresa está querendo fazer 
é exatamente isso, tirar o pou-
co que temos, o que conquis-
tamos com muito suor e mui-
ta luta. A responsabilidade de 
conseguirmos um bom Acor-
do Coletivo é de todos nós, 
vamos conversar com nossos 
companheiros e comparecer 
as Assembleias, dê sua opinião, 
tire suas dúvidas e se prepare 
para ir à luta em busca de nos-

sos direitos. Não se deixe levar 
pelos “chefetes” de plantão que 
vendem ilusões aos emprega-
dos para que aceitem menos 
do que é de direito.Precisa-
mos mostrar que não estamos 
satisfeitos com essa proposta.

PROPOSTA 
APRESENTADA 

NA MESA
Reajuste salarial: 
4% em maio (so-
bre o salário de abril)
4,34 % em outubro (so-
bre o salário de abril)
IQS - Adiantamento de 
R$ 650,00 em outubro 
Tíquete  R$ 24,00
Cesta Natal - R$ 100,00

Desde o dia 28/05, data que 
começou as negociações do 
Acordo Coletivo já ocor-
reram 4 reuniões. Estáva-
mos com mais uma reunião 
agendada para o dia de hoje, 
(25/06) quando no início da 
noite de ontem (24/05), re-
cebemos um contato da em-
presa cancelando-a. Isso de-
monstra uma total falta de 
respeito com a Comissão de 
Negociação e com a Catego-
ria Metroviária. Até o mo-
mento não tivemos nenhum 
avanço significativo. O que a 
empresa apresentou na mesa 
foi uma proposta que não 
atende em nada a categoria 



Convocação

Assembleia Geral Extraordinária
 

Ficam convocados os integrantes associados da categoria 
metroviária, empregados da empresa Concessão Metrovi-
ária Rio de Janeiro S.A. – METRÔRIO e Aposentados para 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo 
dia 3 de julho de 2015, sexta-feira, às 18 horas, em primei-
ra convocação e, não havendo quórum à hora designada, a 
Assembleia realizar-se-á 30 minutos após, em última con-
vocação no mesmo dia e local, com a mesma ordem do 
dia, com qualquer número de pessoas presentes, na sede do 
SIMERJ, situado na Rua Santa Amélia, 41, Praça da Ban-
deira, Rio de Janeiro, RJ, para deliberarem sobre os seguin-
tes assuntos:
 
1)Acordo Coletivo 2015/2016;

2) Assuntos Gerais. 

 Não deixe de comparecer sua presença é muito importante!


