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      Acordo Coletivo 2016/2018
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COMISSÃO DOS TRABALHADORES

Os metroviá-
rios do Rio 
de Janeiro 

estão em  ESTA-
DO DE GREVE, 
esta foi a decisão 
de assembleia rea-
lizada no dia 27/7.
Nesta mesma 

data, mais cedo, 
em audiência de 
conciliação, aten-
dendo à convoca-
ção do Ministério 
Público do Traba-
lho os representan-
tes do MetrôRio e 
MetrôBarra e do 
sindicato estive-
ram reunidos, onde 
foram definidas 
nova rodada de ne-
gociação  na tenta-

tiva de sair do impasse.
Sem avanço nas nego-

ciações existe o indica-
tivo de paralisação do 
sistema metroviário do 
Rio de Janeiro, a partir 
de zero hora de dia 4 de 
agosto (quinta-feira).
Na quinta-feira, dia 28, 

as empresas apresenta-
ram uma contraposta. 
Apesar da Procuradora 
do MPT ter considerado 
que o reajuste salarial 
deveria  ser aplicado de 
forma integral e a em-
presa acatado, não foi 
isso o que aconteceu.
E o mais surpreenden-

te foi que a proposta 
não considerou para a 
aplicação do índice de 
4,83% (quatro vírgula 

oitenta e três   por 
cento) no mês de 
novembro a retro-
atividade ao mês 
de maio, mês de 
nossa data base.
No dia seguin-

te, também con-
dicionado à au-
diência do MPT, 
as empresas en-
caminharam  as 
cláusulas  nego-
ciadas  alteradas 
e as mantidas, 
sendo que, mais 
uma surpresa: as 
clásulas apresen-
tavam alterações 
unilaterais na re-
dação de algumas 
cláusulas e exclu-
são em outras.

Reajuste de 9.83 % É IRREAL!



Reajuste salarial

    5%  para maio  e 4,83% em novembro

reajuste médio: 7,41%

perda no ano:  2,42%

A cLáusuLA dE REposIção sALARIAL 
fIcou AssIm dEfInIdA:

AssEmBLEIA GERAL EXTRAoRdInáRIA
CONTINUAÇÃO  DA AGE 007/2016

Em pauta os seguintes assuntos: 

1º - Apresentação, avaliação e votação da contraproposta apresentada pelas empresas, no 
ministério público do Trabalho e nas reuniões entre as comissões, caso seja recusada, 

deliberar sobre: A cATEGoRIA mETRoVIáRIA InIcIAR GREVE, A pARTIR dE ZERo HoRA dE 
QuInTA-fEIRA, dIA 4 dE AGosTo dE 2016 com pARTIcIpAção dE ATos Em conJunTo com 

ouTRAs cATEGoRIAs.
2º - Assuntos Gerais. 

A forma de votação na Assembleia será fechada.

HEBER fERnAndEs dA sILVA - dIREToR pREsIdEnTE
dATA: 3 dE AGosTo dE 2016, às 18 horas.

LocAL: RuA sAnTA AmÉLIA, 41
 pRAçA dA BAndEIRA, RJ

Com a aplicação do reajuste parcelado, isto é, 5% em maio e, os 4,83% sem retroatividade, somente em 
novembro, resultando em um reajuste de 7,41%.Implicando em uma perda no ano de 2,42%.

TRT CONVOCA PARA AUDIÊNCIA 
O Tribunal Regional do Trabalho-RJ  convocou o SIMERJ, 

METRORIO E METROBARRA para audiência.

LOCAL: SEçãO DE DISSíDIOS COLETIVOS
QUARTA-FEIRA, 3 DE AgOSTO DE 2016.

HORÁRIO: 15h30


