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COMISSÃO DOS 
TRABALHADORES

O dia que o NÃO derrotou o SIM !
A lutA e resistênciA dos 340 metroviários! 

A FAMíLIA METROVIáRIA 
merece um PlAno de sAúde decente

Ontem (31/05) foi re-
alizada a assembleia 
de Acordo Coletivo 

de Trabalho 2017/2018, com 
a aprovação da proposta do 
MetrôRio/MetrôBarra. Esta 
data ficará marcada para 
sempre na memória pela 
luta e resistência dos  me-
troviários que  escreveram 
uma nova página na história 
da nossa categoria. O Me-
trôRio/MetrôBarra recebeu 
da categoria um recado mui-
to claro nas urnas. 

Ela [a categoria] está 
viva e pronta para 

lutar por seus direitos! 
 O voto foi liberado para to-
dos os empregados por for-
ça de decisão judicial e o 
número de metroviários que 

participaram da votação por pouco 
atingiu a marca de oitocentos em-
pregados, a votação transcorreu de 
forma bastante ágil não ultrapassan-
do três minutos, entre a identificação 
do empregado, assinatura e o voto 
na urna. Na apuração dos votos vá-
lidos  a diferença foi de somente 58 
(cinquenta e oito) votos em favor das 
empresas. Nos próximos dias o Me-
trôRio/MetrôBarra possilvelmente 
deverá divulgar uma data para o pa-
gamento da PLR-2016.  

Em outubro deste ano está prevista 
a discussão do novo modelo da Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
- PLR com a redação imposta pelas 
empresas, mas em um cenário com-
pletamente diferente, agora temos a 
certeza que a categoria estará junto 
conosco para não aprovar qualquer 
proposta que venha por em risco os 

nossos valores de PLR. Caso 
isto ocorra lutaremos para re-
tornar ao modelo praticado 
até aqui.

A comissão dos trabalhado-
res não concordou com a re-
tirada da PLR do acordo co-
letivo  e insistiu até o último 
momento para tentar adequar 
a redação apresentada dentro 
do razoável, mas as empre-
sas não concordaram. Dialo-
gamos, discutimos, lutamos 
muito até onde foi possível, 
usamos todos os meios estra-
tégicos possíveis. 

“saímos derrotados?” 
Não sabemos, mas o brio 

e a garra demonstrada pela 
categoria nos garante a 
confiança para continuar 

lutando! 

A té quando o Me-
trôRio vai insis-
tir na manutenção 

deste plano de assistência 
médica de baixa qualida-
de? 
Esse plano de assistência 

oferecido só tem gerado 
transtornos para os empre-
gados e familiares, e ainda 

tem a questão vergonhosa de pri-
vilégios com plano superior para 
seus gestores e familiares sem pa-
gar nada por isso! 

Mostra a cara presidente! 
Mete a caneta e cancele este plano 
de terceira categoria, amenize a 
dor das famílias metroviárias que 
vivem perambulando em busca de  
um atendimento médico decente. 

Em algumas situações, a 
redução chega a 70% (se-
tenta por cento) da rede 
credenciada, e a empresa e 
representantes da Bradesco 
o que fazem? NADA! Se 
limitam a ficar enxugando 
gelo e administrando a dor 
dos metroviários e de suas 
famílias.


