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      Acordo Coletivo 2016/2018
       do MetrôRio  e METROBARRA

As negociações continuam.
Comissões voltam a se reunir na terça, 10/05.

RJ, 04/05/2016

COMISSÃO DOS TRABALHADORES

Nos dias 12 e 25/04 
e 3/05 foram re-
alizadas reuniões 

entre as comissões de re-
presentantes para as nego-
ciações do acordo coletivo 
2016/2018 do MetrôRio e 
METROBARRA no prédio 
anexo ao CA, a próxima 
reunião será realizada no Si-
merj e está agendada para o 
dia 10/05, na ocasião segun-
do a comissão da empresa 
serão apresentados valores 
a serem discutidos, ini-
ciando assim a negociação 
das cláusulas financeiras. 

Na primeira reunião en-
tre as comissões aconteci-
da no dia 12/04, a  empresa
fugindo  do seu padrão,  apre-
sentou sua comissão com 
um número de integrantes 
superior ao dos últimos anos.

Ela é formada por mem-
bros da gerência  jurídica e 
de RH, pelo representante 

de Relações sindicais, coordena-
dores de Manutenção, da Opera-
ção e de Estações do MetrôRio e 
de um representante da Invepar. 

A reunião do dia 25, contou 
com  a participação de um pro-
fissional da área Financeira, 
convidado pelo RH, que discur-
sou sobre a  atual situação fi-
nanceira  do MetrôRio/Invepar.

As cláusulas sociais  foram ob-
jeto de discussão, sendo que al-
gumas delas permanecem com 
pendência para  discussão mais 
adiante. 

A representação dos trabalha-
dores não concorda que os fun-
cionários sejam penalizados com 
redução e perdas, resultando em 

retrocesso  das cláusulas 
conquistadas, pois eles se 
desdobram e encaram um 
desafio diário para supe-
rar a falta de estrutura com 
profissionalismo e dedica-
ção na tentativa de alcan-
çar a excelência dos servi-
ços prestados à população. 
Os mega eventos: Jorna-
da Mundial da Juventude, 
Copa das Confederações, 
Copa Fifa são um bom 
exemplo. E em breve os no-
vos desafios serão a opera-
ção da Linha 4, as Olimpí-
adas e Jogos Paralímpicos. 

Os diretores do Simerj 
Francisco de Assis  San-
tos, o Chiquinho da Ma-
nutenção e Antonio Luis 
da Silva (segurança ope-
racional) estiveram pre-
sentes à última reunião. 

Os resultados das reuni-
ões serão divulgados nos in-
formativos desta comissão.



Acordo Coletivo do 
MetrôRio 2016 / 2018

Assembleia decidiu

Na assembleia, mar-
cada por baixa 
presença dos tra-

balhadores do MetrôRio, 
realizada em 26/02, foi 
aprovada a formação da co-
missão que irá representar 
os trabalhadores, são eles: 
Fábio de Oliveira Bule,
José Danilo da Costa, 
Myna Carvalho Agrícola e 
Valdecy Oliveira das Mer-
cês Júnior. Também foram 
aprovadas algumas suges-
tões encaminhadas para a 
construção de pauta de rei-
vindicação dos trabalhado-
res para o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2016/2018, as 
cláusulas  propostas fica-
ram assim definidas:
Reajuste salarial; adi-
cional de quebra de cai-
xa; adicional por tempo 
de serviço; adicional de 
periculosidade; plano de 
saúde médico e odonto-
lógico; seguro de vida; 
refeição e transporte na 
jornada extraordinária; 

para ConheCer a pauta Com as propostas na integra aCesse: www.simerj.org.br 

No dia 12/04 foi realizada a primeira reunião que serviu para 
a apresentação das comissões de trabalhadores e da empre-
sa que irão negociar as cláusulas do Acordo Coletivo 2016/2018. 

salário subst i tuição; 
auxí l io  pré-aposenta-

doria;  part ic ipação nos lu-
cros e  resul tados;  adicio-
nal  para instrutores;  vale 
-  refeição/al imentação;  au-
xí l io  funeral;  auxí l io  cre-
che;  auxí l io  educação para 
material  escolar;  cesta bá-
sica;  piso da categoria; 
auxí l io  aos empregados 
com f i lhos portadores  de 
def ic iência;  contr ibuição 
assis tencial;  trabalho no 
fer iado e  repouso;  auxi l io 
doença crônica;  adianta-
mento -  13° salário;  carga 
extra de natal;  adicional 
de r isco de vida;  cálculo 
de horas extras;  vale  cul tu-
ra;  vale  transporte;  auxí l io 
educação superior;  direi-
tos  a  união estável  entre 
casais  do mesmo sexo;  pre-
vidência privada;  curso de 
aperfeiçoamento e  capaci-
tação;  marcação de fér ias 
e  turno de trabalho;  apu-
ração de responsabi l idade; 
exame médico demissional; 
exame médico periódico; 
não desconto do repouso; 
dispensa para acompanha-
mento de f i lho menor inter-

nado;  p lantão  pos to 
médico  e  ambulância; 
abonos  de  ausência; 
a fas tamento  ges tante; 
garant ia  de  emprego 
para  ges tante;  jorna-
da  de  t rabalho;  data 
do  pagamento;  fórum 
de  acompanhamento 
do  acordo  co le t ivo; 
crachá de  acesso  ao 
s i s tema aos  func io-
nár ios  a fas tados  pe lo 
INSS;  quadros  de  av i -
sos;  crachá de  aces-
so  ao  s i s tema para 
os  d ire tores  s imer j  e 
fenametro;  re lações 
dos  empregados;  con-
cordância  a ju izamen-
to  do  d iss id io  co le t i -
vo  e  garant ia  da  data 
base;  d i re tores  l ibe-
rados;  es tabi l idade 
d ir igente;  d i s t r ibu i -
ção  de  k i t  de  apre-
sentação s indica l ; 
mul ta  por  descum-
pr imento  do  acordo 
co le t ivo;  d ia  nac io-
nal  do  metrov iár io; 
escalas  de  serv iço .


