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INFORME DE REuNIÃO
Companheiros e companheiras, passado o Acordo Coletivo, nós do segmento de Seguran-
ça e Estação continuamos na luta para manter e avançar na conquista de nossos direitos.

Em reunião com a Encarregada de Relações Sindicais do MetrôRio
encaminhamos as demandas do segmento. 

Prevista no Acordo Coletivo e não cumprida pelo 
MetrôRio, se esgotaram todas as instâncias de ne-
gociação política com a empresa, e por conta dis-
so, já se encontra no Departamento Jurídico do SI-
MERJ a documentação para o início da Ação, com 
previsão de entrada para outubro. Cabe ressaltar que 
o objeto dessa Ação está vinculada na cláusula 49 (descumprimento de Acor-
do Coletivo), e caso a empresa seja condenada terá que arcar com o pagamen-
to de 01 (um) piso salarial para cada empregado atingido pelo descumprimento.

Recebemos informações de que os empregados que participam  do processo de se-

mou que os empregados que acessam a Escola Corporativa são em sua maioria 
aprovados e promovidos, e aqueles que não obtêm êxito, retornam para seus 
cargos caso este não esteja ocupado. A empresa se comprometeu de não criar 
a obrigatoriedade de participação dos empregados nos processos seletivos e de 
minimizar ao máximo os cortes em caso de reprovação na Escola Corporativa.

ESCALA DE SERVIÇO 6x3 
PARA AGENTES DE SEGuRANÇA

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA

Outra boa notícia diz respeito à ação individual que trata 
do acúmulo de função de Agente de Segurança e moto-
rista de viatura. No julgamento em primeira instância 

não foi favorável à sentença, mas, entretanto em segunda instân-
cia foi de total favorecimento na Ação com ganho a principio de 
mais 30% de adicional de motorista de viatura.  Agora vamos aguardar o julgamen-
to em instância final, e caso haja êxito nessa Ação individual poderemos ingres-
sar com uma ação coletiva que atinja a todos os motoristas de viatura da empresa.

Outro ponto positivo para o segmento foi à compra da 
sede campestre em Santo Aleixo-RJ que possibilita-
rá lazer e interação entre os companheiros metroviários. 
Está restando apenas uma análise final dos documentos 
apresentados pelo proprietário do imóvel para concretizar 
a compra.  

ACÚMuLO DE FuNÇÃO
AGENTE DE SEGuRANÇA E MOTORISTA DE VIATuRA

ASSEMBLEIA DECIDIu PELA 
AQuISIÇÃO DE NOVA SEDE CAMPESTRE

CHEGADA DE NOVO ADVOGADO 
PARA O SINDICATO

O sindicato conta com mais um advogado para dar serelidade no atendi-
mento aos metroviários associados, principalmente do Metrô Rio. Italo 
Leite Nery passou a integrar o quadro de funcionários do Simerj. 

Associado em caso de necessidade de atendimento, verifique antes dia e horá-
rio disponível. Basta ligar para (21) 2532-0331 e agendar sua consulta.

6º CONGRESSO DA 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

METROFERROVIáRIOS

O Brasil vive uma conjuntura de intensos ataques a classe trabalhadora, 
e os metroferroviários enfrentam além da perda de direitos a constante 
ameaça da privatização dos sistemas. O 6º Congresso, com o tema “Ne-

nhum direito a menos! Não às privatizações”, pretende debater esta conjuntura e 
encontrar saídas unitárias para combater estas políticas. sua realização entre os 
dias 17 e 20 de agosto na região de Atibaia, em São Paulo.

leção interna e não alcançam êxito estão sendo desligados dos quadros 
da empresa. Questionamos essa conduta, haja vista, que os empre-
gados são “obrigados” a  participar dos processos seletivos internos.
Em resposta, a empresa negou a participação compulsória e infor-
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Em relação à folga de carnaval, onde um grupo de empre-
gados foi prejudicado (supressão de folga) durante o pe-
ríodo de carnaval, especificamente na semana do desfile 

das Escolas Campeãs. O SIMERJ procurou a empresa e apre-
sentou um estudo com dados que comprovavam a falha, e após averiguação 
e confirmação da falha, a empresa restabeleceu as folgas, inclusive pagando 
trabalho na folga a quem de direito. A empresa se comprometeu ainda que qual-
quer falha que for detectada pelos empregados poderá ser encaminhada através 
do SIMERJ, para averiguação e imediata solução caso comprovadas.

Fomos informados também que os empregados estavam com 
dificuldade para agendar seus abonos referentes às operações 
especiais. Acertamos em reunião que o empregado não será 

mais obrigado a “selecionar” um colega para substituí-lo na escala 
de serviço, cabendo ao supervisor alinhar o agendamento junto ao empregado, como 
já era feito antes. Caso não haja condições operacionais de atender a solicitação, sem 
prejuízo para o empregado, e em último caso, esse abono poderá ser revertido em 
paga de hora extra, se assim o empregado concordar.

Da área de Estação nos chegou à 
informação de que poderá ha-
ver desligamento em massa dos 

bilheteiros, fato negado pela empresa, 
ainda assim mostramos nossa preocu-
pação com o segmento que vem per-
dendo espaço para as máquinas ATM, 
mesmo com as críticas e reclamações 
dos usuários pela falta de bilheterias. 

Companheiros e companheiras as críticas fazem parte do processo 
sindical e nos servem de combustível para continuarmos na luta pe-
los direitos dos metroviários, apenas alertamos para críticas  ten-
denciosas de gestores oportunistas que sempre oprimiram seus 
subordinados, e agora, querem “minar” o trabalho do sindicato. 
Para esses kryptonita!

FOLGA DE CARNAVAL

AGENDAMENTO PARA ABONOS

BILHETERIAS FECHADAS

PARA BOM ENTENDEDOR, 
uM PINGO É LETRA!

Alertamos ao MetrôRio que na linha 4 existem estações sem bilheteiros, o que 
configura irregularidade, pois contraria o previsto em contrato de concessão. 
Cobramos também uma solução para falta de troco, principalmente moedas e 
estamos aguadando uma posição oficial do MetrôRio.

No caso do atropelamento na via da linha 2 em 
28/7, a empresa está avaliando uma maior par-
ticipação do sindicato no processo de possíveis 

melhorias na segurança operacional, objetivando que fa-
tos similares e graves como esse não voltem a acontecer. 
Cabe ressaltar que a direção do SIMERJ já havia solici-O MetrôRio reconhece que houve uma falha nos canais de 

comunicação para divulgação das regras, porém afirmou 
que os critérios do ranking já estavam disponíveis no Por-

tal Corporativo da Invepar e, portanto, acessível, sendo o assunto 
de amplo conhecimento dos empregados.  

Ranking paRa opção de 
escala de seRviço 

acidente na via 

O SIMERJ discordou dessa posição, alegando que nem todos os terminais das 
estações e de outros postos de trabalho estão operantes e que pela necessidade 
operacional não é possível interromper o serviço para acessar as informações 
do portal. 
O sindicato criticou ainda o uso de meios não oficiais para transmitir essas in-
formações como, por exemplo, os grupos de WhatsApp em trechos pré-determi-
nados pelos supervisores (SSU). 
Por fim, a empresa afirmou que dará mais ênfase na divulgação das regras do 
ranking, através de documento oficial enviado aos postos de trabalho, mas que 
não será possível reavaliar os efeitos daqueles que já foram “ranqueados” con-

tudo, segundo a empresa, aqueles que se sentirem prejudicados poderão recorrer 
a supervisão para tentar atenuar os possíveis prejuízos causados pelo “rankea-
mento”.O SIMERJ está à disposição dos companheiros prejudicados para encaminhar 
suas demandas caso não se sintam contemplados.  
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tado uma reunião com a Coordenação de Segurança do Trabalho quando ocorreu 
o acidente que vitimou três companheiros da manutenção, que sofreram quei-
maduras graves, dentro de uma subestação de energia do CM. Outra solicitação 
do sindicato foi a participação da direção na reunião extraordinária da CIPA que 
pautará o atropelamento na via que vitimou um companheiro da Manutenção.
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