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VOTO SECRETO  E CONSCIENTE 

05/08/2015 

CLÁUSULAS INPC PROPOSTA ECONOMIA FEITA
DA EMPRESA PELA EMPRESA

Reajuste salarial 8,34% maio (6,0%)  nov (2,34%)  R$ 1,6 milhões
Cesta básica 8,34% R$ 160,00 (6,7%) R$ 65 mil
IQS 8,34% 0% R$ 140 mil (Nota mínima)
Auxílio Creche 8,34% 0% R$ 350 mil 

Sem considerar o Auxilio ao filho Portador de Deficiência, o Adicional de Instrução e  o Quebra de Caixa. 

SAIBA QUANTO A METRÔRIO ESTÁ ECONOMIZANDO!

O prejuízo para o trabalhador, tendo como referência o INPC é de 2 milhões e 155 mil reais.

Na próxima terça - feira 
dia 11/08/2015, estará 
sendo realizada ASSEM-
BLEIA para apreciação 
da proposta da empre-
sa. O desejo da categoria 
será novamente atendido 
e o voto será SECRETO. 
A proposta apresentada 
pela empresa esta longe 
de atender os anseios da 
categoria. O mais grave, 
estamos criando prece-

dentes perigosos em várias 
cláusulas: o Reajuste é par-
celado sem que haja qual-
quer compensação; a Cesta 
Básica não recebeu sequer o 
índice do INPC e não retroa-
ge a data base de 1º de maio; 
a tabela do IQS não recebeu 
nenhum reajuste; o percen-
tual aplicado ao Piso salarial 
não serve para nada, pois não 
altera sequer o valor de um 
só salário. Cláusulas como 

o Auxilio Creche, Quebra 
de Caixa e Adicional de 
Instrução não tiveram um 
centavo de reajuste, até aos 
filhos portadores de Defi-
ciência foi negado o per-
centual mínimo. Os mo-
tivos mencionados acima 
são mais que suficientes 
para rejeitarmos a propos-
ta apresentada pela em-
presa e seguir lutando em 
busca dos nossos direitos.

2ª ed



VOTO SECRETO  E CONSCIENTE!
NÃO À PROPOSTA DA EMPRESA!!!

O discurso “terrorista” da 
empresa ameaçando os 
trabalhadores de demis-
são caso o Acordo Cole-
tivo não seja fechado aos 
seus moldes, é contradi-
tório com o cenário real, 
que se caracteriza pela 
falta de efetivo da empre-
sa  e expansão do sistema. 

De 2010 a 2014, o número de usuários do setor de 
transporte de passageiros sobre trilhos cresceu a uma 
taxa de 10% ao ano. Todos nos sabemos que o Me-
trô Rio contribuiu significativamente para este au-
mento do número de passageiros. E nós trabalha-
dores o que ganhamos em troca? Promessas, muitas 
promessas! Considerando as expansões e os novos 
sistemas que estão sendo implantados, as previsões 
para os próximo cinco anos são muito positivas. 
Estima-se que, até o final de 2019, o setor pratica-
mente dobre o seu quadro atual de empregados. Sr. 
Presidente chega de CAÔ! Vamos caminhar juntos 
ao futuro, mas com o mínimo de justiça social.

Crise em 
Brasília...

E Dilma
 NÃO diminui os 

Ministérios!

SEGUE A 
N O V A 
PROPOSTA 
APRESENTADA 

PELA  
EMPRESA

Crise na
 MetrôRio...
E nem o Almada 

diminui as 
Gerências!

QUALQUER SEMELHANÇA É MERA COINCIDÊNCIA!

INPC Proposta da Empresa Média 
8.34% 6.00 % maio  2.34% nov 7.2%

CLÁUSULAS VALOR ATUAL Proposta Reajuste 

Abono Natal R$ 200,00 R$ 220,00 10% 
Tíquetes R$ 23.00 R$ 25,00 8.7%

Cesta básica R$ 150,00 R$ 160,00 6.7% 
Aux .Mat.Escolar R$ 637,20 R$ 690,00 8.3% 

Aux. Filho Portador de Deficiência R$ 300,00 R$ 300,00 0%
IQS R$ 650,00 (mínimo) R$ 650,00 0%

Adicional de Instrução 10,53/13,16 10,53/13,16 0%
Auxílio Creche R$ 537,84 R$ 537,84 0%

Quebra de Caixa 7% 7% 0%


