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METRÔRIO 
 NÃO RESPEITA OS METROVIÁRIOS  

Após duas rodadas de negociações nos dias 28/05 e 08/06, o MetrôRio de novo apre-
senta total DESCASO com as reivindicações dos trabalhadores metroviários.

Os  negociadores  da empresa mantiveram o velho discurso de que não existe dinheiro disponível para 
pagar um reajuste digno à categoria, indicando reajuste  ZERO  para os  tíquetes alimentação/refeição 
(abono de natal), a cesta básica,  o auxílio creche e o  auxílio material escolar,...   Em  resumo, não  hou-
ve  indicação  de  reajuste  nas  cláusulas  + nanceiras conforme  solicitado  pela categoria metroviária.

Quanto a reajuste salarial, a empresa mesmo depois de ter pedido mais um tem-
po para trazer um percentual, nos aparece com discurso de outrora e não apresen-
ta NADA! Não trouxe os índices salariais nem os da PLR, deixando claro que a em-
presa NÃO RESPEITA os trabalhadores que fazem toda a engrenagem funcionar.

Estranho essa atitude dos negociadores da empresa, pois, enquanto eles apresen-
tam aumento 0%, o presidente do MetrôRio sai junto com seus gerentes, percorren-
do as diversas áreas de trabalho, a+ rmando que tem dinheiro su+ ciente para novos 
investimentos, pois os lucros obtidos no ano anterior foi bastante satisfatório. O fato é con+ r-
mado quando observado o balanço, que revela que houve lucro satisfatório no ano anterior. 

Então nada mais justo do que investir no maior patrimônio da empresa. Naqueles que re-
almente garantiram o lucro alcançado no ano de 2014, ou seja, os seus funcionários!
Companheiros só com a união de todos, poderemos mudar essa situação...

JUNTOS SOMOS FORTES! 



Em setembro de 2011, quando o novo presidente do MetrôRio assumiu , o 
mesmo em seus discursos a� rmou que colocaria a concessionária entre as dez 
melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Hoje, a empresa em que traba-
lhamos não se encontra nem entre as 500 melhores.
Recentemente, o mesmo presidente a� rmou através de discurso nos postos de 
trabalho, que o MetrôRio está organizado, com capital e pronta para investir, 
ou seja, a empresa está com dinheiro.

Companheiros!
Juntos somos fortes!

Reivindicação dos trabalhadores
Reajuste salarial 100% do INPC e 14% de GANHO REAL

Tíquete Alimentação/Refeição R$ 33,63 p/dia  total de R$ 874,38

Cesta básica R$ 302,77

Auxílio creche R$ 689,56

Auxílio material escolar R$ 690,85


