
INFORMATIVO ESPECIAL Nº 06

      Acordo Coletivo 2016/2018
       do MetrôRio  e METROBARRA

PARALISAÇÃO
do MetrôRio/Invepar, terça-feira.

RJ, 14/07/2016

COMISSÃO DOS TRABALHADORES

Na última terça-
feira os metro-
viários mais 

uma vez mostraram seu 
valor e com determi-
nação, profissionalis-
mo e superação. Para 
os desavisados pode 
até parecer que 16 es-
tações fechadas são si-
nônimo de descanso, 
relaxamento, mais não 
é isso que aconteceu. 

Na tarde do dia 12, um ca-
minhão desgovernado in-
vadiu a via férrea entre as 
estações de Inhaúma e En-
genho da Rainha (por sor-
te nenhuma composição foi 
atingida) ocasionando a pa-
ralisação do trecho envolvi-
do. Devido à complexidade 
do acidente que inclusive 
resultou em morte, somente 
após a perícia e a retirada do 
veículo, a via foi liberada. 

Em decorrência da de-
mora, as demais esta-
ções ficaram superlo-
tadas trazendo riscos 
aos usuários e funcio-
nários. Foi necessá-
rio interromper o fun-
cionamento da Linha 
2 por quase 4 horas. 
Segundo o secretário 
municipal de trans-
porte 20 mil pesso-
as foram impactadas. 

Descaso do MetrôRio/Invepar

No dia seguinte, 
na reunião de 
discussão so-

bre o acordo coletivo 
2016/2018, os repre-
sentantes da empresa 
mais uma vez deram 

amostras de desrespeito a 
estes trabalhadores metrovi-
ários, alegaram que devido 
a férias e a ausência de par-
te da diretoria do MetrôRio/
Invepar, as decisões so-
bre reajuste salarial seriam 

adiadas e transferidas 
para outra data, somen-
te se propuseram a dis-
cutir as cláusulas: ‘au-
xílio a filho portador 
de deficiência’ e ‘adi-
cional de instrução’. 



Andamento das negociações

20/05/2016 - Piso salarial: (5%); 

20/05/2016 - Reajuste salarial: (5%);

20/05/2016 - Auxílio Funeral: R$ 1.822,59;

20/05/2016 - Auxilio Material Escolar: R$ 724,50;

20/05/2016 - Carga Extra de natal: R$ 235,40;

20/05/2016 - Auxílio Creche: (ZERO); 

20/05/2016 - Adicional Quebra de caixa: (ZERO);

14/06/2016 - Vale Refeição: R$ 27,12;

14/06/2016 - Cesta Básica: R$ 173,60;

13/07/2016 - Adicional para Instrutor: R$ 11,37 e R$ 14,21;

13/07/2016 - Auxílio para Filhos port. de deficiência: R$ 324,00.

Os representantes dos trabalhadores comunicaram e alertaram os represen-
tantes do MetrôRio/Invepar  sobre a indefinição das negociações e pedem 
reflexão da empresa para providências mais ágeis devido a insatisfação 

dos metroviários pelas escalas de serviço desumanas, plano de saúde, a não cele-
bração do acordo coletivo e as possíveis falhas de segurança na operação da Linha 
4, podendo acarretar em uma paralisação metroviária na operação olímpica. 

Paciência tem limite!

5 %, Vergonha olímpica! 


