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LINHA DIRETA
Em tempo de Copa do Mundo, 

o time da bilheteria joga desfalcado!
Está terminando a escala espe-
cial da Copa do Mundo e o setor 
de bilheteria está indig-
nado com a postura da 
empresa de não deixar 
os empregados comple-
tarem a 3ª hora extra, 
tudo para não pagar o 
tíquete refeição. O em-
pregado já é convocado 
na folga de forma obri-
gatória tendo que abrir 
mão do convívio fami-
liar e de seu descanso, 
e quando o trabalhador 
se coloca a disposição 
para extensão, devido a falta de 
efetivo, os gestores não os deixam 
completar a jornada para não pa-

gar o tíquete.   No que se pode 
chamar de “economia porca”! Pa-

rece ser esse o lema da empresa. 
Outra situação que tem gerado mal 
estar no setor é a alta rotatividade  

contraditoriamente a empresa 
continua demitindo os bilhetei-

ros, mesmo sabendo que 
o efetivo está muito bai-
xo, numa clara demons-
tração de desrespeito e 
falta de compromisso 
com os empregados e os 
usuários. Hoje, basta cir-
cular pelas estações para 
perceber que as maqui-
nas não substituiram o 
trabalho dos bilheteiros.
Quanto ao  valor pago 
pelo  quebra de cai-
xa, o Metrô insiste em 

não reajustar para 10%, mes-
mo havendo entendimen-
to de que o pleito é legítimo. 

O setor do ônibus (Metrô na Superfície) parece que no-
vamente foi esquecido pela empresa, já não receberam 
lanche durante a Operação Carnaval, e ainda  continuam 
com os salários defasados em relação a bilheteria da esta-
ção. A empresa alega que o volume de produtos vendidos 
nos ônibus é menor que o das estações de pequeno porte, 
por isso eles teriam o salário menor. O Metrô não está le-
vando em conta que os operadores de venda  ficam a mercê 
do trânsito e dos intemperes do tempo, além de estarem 
muito mais expostos a falta de segurança. Um absurdo!
Outro absurdo, é que durante o acordo houve supervisores 
que falaram em nome do segmento afirmando que eles es-
tavam plenamente satisfeito com o que a empresa oferece.   

Para o Metrô Rio Operadores de Venda não tem padrão FIFA
É isso mesmo?!  A empresa parece insensível 
aos pleitos dos empregados, mas continuare-
mos lutando pelo fim desse absurdo no setor. 
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Metroviários, venha participar!
A renda do festival será revertida em prol dos metroviários demitidos de SP

Critérios para a 
cesta básica!

É hora de ficarmos aten-
tos a flexibilização dos cri-
térios da cesta básica que 
estão afixados nos qua-
dros do Simerj nas esta-
ções. Sabemos que o ideal 
seria conquistar a cesta bá-
sica sem critérios de modo 
a garantir o benefício mês 
a mês sem regras, mas as 
conquistas desse ano me-
recem ser comemoradas. 
Vamos continuar lutando 
para melhorar cada vez 

mais esse benefício!

O Abono de Natal voltou!!!

Atenção
 bilheteiros (as)
Conforme acordo entre o 
Simerj e a empresa, a cada 
15 horas extras trabalha-
das durante a escala espe-
cial da Copa (12/06/2014 a 
13/07/2014), o empregado 
(a) terá direito a um dia de 
abono. Faça seu controle e 
planeje o seu dia de folga, 

junto a chefia. 

No mês de dezembro será creditada carga extra 
de R$ 200,00 no tíquete alimentação. 

Vitória da categoria metroviária! 

É melhor previnir do que remediar! 

É hora de alertar a empresa para não esperar o Rio 40º. Fa-
çam a manutenção no sistema de ar condicionado das esta-
ções. É bom lembrar que no verão passado foi um sufoco!

Direção do Simerj de olho nas metas!
A diretoria do Sindicato da área de bilheteria 

estará acompanhando as metas da PLR a serem 
batidas pelo setor. 

Com isso,  queremos garantir a melhor paga 
para o segmento! 
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