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O grupo Mubadala assumiu a dívida do Metrô Rio aliviando a situação financeira da 
empresa, além de possibilitar crédito no mercado.
A passagem do Metrô Rio foi reajustada de R$ 5,80 para R$ 6,50 e o número de passa-
geiros passou de menos de 300 mil, durante a pandemia, para mais de 600 mil usuá-
rios/dia. E essse aumento vem se consolidando como uma tendência. 
O cálculo mensal dos gastos com a passagem de metrô equivale a cerca de 20% do salá-
rio mínimo do trabalhador.
Todos esses dados demonstram a recuperação de usuários e de receita do Metrô Rio, 
que além das passagens ainda lucra com anúncios, alugueis, painéis e adesivação de 
trens e estações.

Por tudo isso, lutaremos pela reposição mais as perdas acumuladas da inflação. 
Juntos Somos Mais Fortes!

Aumento do número de usuários no Metrô Rio 
consolida melhora na receita da empresa

INICIADAS AS NEGOCIAÇÕES DO ACT 2022
O sindicato dos metroviários já enviou a pau-
ta de reivindicação para a empresa. No dia 
11/05/2022, quarta-feira, aconteceu à primeira 
reunião entre as comissões para o entendimento 
da pauta e suas cláusulas.
O representante da empresa sinalizou que já nas 
próximas reuniões de negociação será apresenta-
do alguma coisa.
Diante do cenário de recuperação da empresa a 
representação sindical apresentou uma propos-
ta objetiva e possível de ser atendida, inclusive 
alinhada com o discurso da própria empresa de 
negociar a reposição das perdas inflacionárias 
como politica salarial.
O sindicato alerta a empresa e suas lideranças 
para que não subestime a categoria, promoven-
do reuniões onde sugerem aos trabalhadores que 
“aceitem” algo que ainda nem foi apresentado 
isso é imaginar que os empregados não estão 
atentos à real recuperação da empresa.

Estamos vendo outras empresas do setor metroferro-
viário valorizando seus empregados e o Metrô Rio não 
pode ficar alheio a esse movimento sob pena de perder 
a confiança e a motivação dos seus melhores quadros.
Os trabalhadores do Metrô Rio sempre demostraram o 
seu valor e chegou a hora da empresa reconhecer essa 
excelência.
Juntos Somos Mais Fortes!

Andamento do Processo de Acúmulo de 
Função dos Agentes de Segurança

Informamos aos companheiros (as) que o 
processo foi digitalizado e seguiu para o 
Tribunal Superior do Trabalho -TST em 
Brasília.
O processo físico retornou a Vara de Ori-
gem onde aguardará o julgamento do re-
curso impetrado pelo Metrô Rio em Brasí-
lia. 
Quando acontecer o julgamento a Vara de 
Origem será comunicada 
Acreditamos que o processo digitalizado 
trará maior celeridade para os próximos 
andamentos. 

O jurídico do sindicato está acompa-
nhando os trâmites do julgamento do 
recurso e quando retornar a Vara de 
Origem todos os interessados serão 
informados através de nossos informa-
tivos. 
Na luta pelos direitos dos Agentes de Segurança


