
ANDAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES

A negociação do Acordo Coletivo deste ano começou muito mal, estamos diante de uma comissão pa-
tronal despreparada que não conhece o histórico das cláusulas existentes, não honra a palavra empe-
nhada deixando assim de apresentar as propostas as quais se comprometeu na reunião anterior, por 
outro lado resolveu ocupar o lugar do sindicato apresentando sua pauta de reivindicações, uma afron-
ta, haja vista ser prerrogativa da categoria de trabalhadores a apresentação da referida pauta.

ESCAlAS DE TrAbAlhO 

O Metrô Rio continua com sua postura assediadora insistindo na discussão das escalas de trabalho a qual 
tem previsão de negociação somente em 2018, e importante frisar que toda categoria sabe qual a intenção 
desta turma é aumentar a carga horária de trabalho dos empregados e promover mais demissões no futuro.
Agora, porque tanto interesse da empresa em discutir escalas, se as que estão acordadas eles não cumprem? 

Exemplo: a escala 6x3 para os Agentes de Segurança.

INIbIÇÃO DE ATUAÇÃO SINDICAl

O Metrô Rio não quer permitir que o sindicato continue a  se comunicar com a catego-
ria, esta criando uma série de obstáculos para inibir a comunicação e  atuação  do sindica-
to junto aos trabalhadores, na questão  da liberação dos dirigentes  sindicais, essa tem por fi-
nalidade organizar a luta dos trabalhadores, e as ameaças da empresa não irão nos intimidar!! 

hOMOlOGAÇÕES 

O culpado pela fila de homologações é o Metrô Rio que demite mais de 364 em-
pregados ao ano, agora desejam a oficialização por parte do sindicato para au-
mentar este número para 1.040 empregados demitidos ao ano, vão ficar querendo!

MUlTA pOr DESCUMprIMENTO DE ACOrDO
 

Se a empresa cumprisse suas obrigações não estaria propensa a pagar multas milionárias, 
isso é fato, o acordado deve ser respeitado!

RESUMINDO 

A EMpRESA quER AntECipAR A diSCuSSãO dE CláuSulAS pREviStAS SOMEntE pARA 2018, O 
SindiCAtO nãO SE nEgA A fAzER nEnhuMA diSCuSSãO, MAS CAdA uMA SERá fEitA nO 

SEu tEMpO dEvidO COnfORME O intERESSE dOS tRAbAlhAdORES!!!!!

A CAtEgORiA nãO é bObA, tOdOS já nOtARAM quE O MEtRô RiO CAMinhA dE 
bRAçOS dAdOS COM EStE gOvERnO CORRuptO quE SE inStAlOu nO pAíS, O

 quE ElA quER é AntECipAR A iMplEMEntAçãO dA REfORMA tRAbAlhiStA pROpOStA 
pElO gOvERnO, pROpOStA EStA quE viSA CAdA vEz MAiS 

REtiRAR diREitOS dOS tRAbAlhAdORES.

metrôrio e governo temer, unidos para retirar 
cada vez mais direitos dos trabalhadores !
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COMiSSãO dOS 
tRAbAlhAdORES

Empresa não honra palavra empenhada, assedia 

categoria e tenta inibir atuação sindical 


