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Especial

Conforme acordado durante a ne-
gociação do Acordo Coletivo deste
ano, a partir deste mês deverá inici-
ar as negociações da PLR 2012.
O Sindicato já enviou ofício ao
Metrô Rio propondo calendário
para o início das negociações, que
até o momento não se dignou a
responder.
A insistência do SIMERJ durante
as negociações do ACT de iniciar a
discussão da PLR 2012 este ano
tem motivos muito claros: em pri-
meiro lugar precisamos corrigir o
seu  cronograma, não podemos ne-
gociar a PLR em maio durante o

Maioria absoluta da
categoria está insatisfeita
com os valores pagos de PLR
Este mês se inícia as negociações da PLR 2012

Acordo Coletivo sendo que suas
metas já estão sendo medidas des-
de janeiro, um absurdo!
Os valores pagos a titulo de PLR
são insignificantes para a maior par-
te dos trabalhadores, além do que,
as maiores dificuldades para atin-
gir as metas são justamente para os
setores ligados a atividade fim da
empresa, ou seja, os setores de ma-
nutenção, estação e transporte,
aqueles que literalmente colocam
os trens nos trilhos.
Os valores destinados ao paga-
mento da PLR no orçamento da
empresa são pequenos, mas se fos-

sem distribuído de forma mais justa
daria um bom valor para cada em-
pregado.
Como forma de balizar a discussão
durante as negociações da PLR
2012, o Sindicato elaborou pesqui-
sa junto à categoria visando obter
a opinião em relação ao conheci-
mento, valores e metas da PLR.
As opiniões confirmam o que já
afirmávamos. O formato é confu-
so; as metas não são bem aceitas e
os valores pagos são insuficientes.
Veja abaixo o resultado da pesqui-
sa desenvolvida no mês de setem-
bro pelo sindicato:

Pesquisados Sim Não

Pesquisados Boa Péssima

Pesquisados Boa Péssima

Você conhece a PLR?

O que você acha das metas da PLR?

O que você acha dos valores da PLR?

300 99 201

Resultado % 33% 67%

300

300

Ótima Regular

Ótima Regular

16 39 126 119

Resultado %

Resultado %

5% 13%      42% 40%

2204 93 181

1,3% 7,4% 31% 60,3%
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Aumenta número de filiados
 ao Simerj no Metrô Rio

Apesar da postura nada respeito-
sa em relação às liberdades sindi-
cais de alguns gestores do Metrô
Rio. A categoria tem se
posicionado de forma positiva de-
monstrado confiança no sindica-
to filiando-se em grande número.
Queremos aplaudir os companhei-
ros Operadores de Venda que são
os campeões de adesão ao quadro
de sócios do SIMERJ.

O que tem nos causado gran-
de espanto é setores que fo-
ram agraciados com um nú-
m e r o  m a i o r  d e  c o n q u i s t a s
nos úl t imos anos se manter
i r r e d u t í v e l  e m  r e l a ç ã o  a
f i l iar-se a inst i tuição.  Vamos
colocar  a  mão na consciên-
cia galera ,  está mais que na
hora  de  cada  um dar  a  sua
contr ibuição.

Gente! O sindicato passa nos últimos
anos por grave crise financeira, mas
nem por isso deixou de lutar pela ca-
tegoria.
 A nossa união é a força para as con-
quistas.
Mais uma vez, parabéns aos com-
panheiros Operadores de Vendas
tão sacrificados nesta estrutura do
Metrô Rio. Podem contar com o seu
Sindicato!

Atenção!
Este mês será pago

1ª parcela do Auxílio Educação

O Sindicato continua buscando
junto à empresa à viabilidade da
implantação da escala 6x1 – 5x2
para os Condutores e Pilotos de
trem, no último contato com a
chefia fomos informados que o

Escala 6x1 - 5x2
Condutores de Trem

Gerente da área esta na China e tão
logo ele retorne teremos uma
definição a respeito.
Contamos com o bom senso dos
gestores da área de trem para que
possamos proporcionar uma

melhor vida social a estes
profissionais, condição esta que
certamente contribuirá de maneira
decisiva para uma melhora também
no aspecto do desenvolvimento de
suas atividades laborais.

Será pago no mês de
outubro a 1ª parcela de
duzentos e cinquenta reais
(R$ 250,00) do Auxíl io
Educação, referente a
cláusula 9ª do Acordo
Coletivo 2011/2012.
A exigência, por parte da

empresa, de  apresentação
das notas fiscais no valor
total do benefício criou
grande indignação na
categoria.
O  sindicato está buscando
junto à direção do Metrô
Rio resolver o problema.

Vislumbrando para as
próximas negociações
coletivas que o Auxíl io
Educação, possa  torná-se
um beneficio pago
mensalmente, ampliando o
seu pagamento para o ensino
secundário.


