
Nossa campanha Salarial Unificada Me-
trôRio/Riotrilhos ocorre sob o signo de um dos
piores ataques sobre a Classe Trabalhadora
brasileira, a Contra Reforma Trabalhista imposta
por Temer/empresários e banqueiros. Esse pro-
jeto perverso tem como princípio retirar direi-
tos ao máximo da nossa classe.

Precisamos organizar a luta de resistência
contra essa covardia.

Já estamos chegando à segunda quinzena de
junho, os patrões da MetrôRio e o desgoverno
do estado/Pezão não demonstram boa vontade
em atender as reivindicações da nossa catego-
ria. Muito pelo contrário, querem retirar o que

PARA CONQUISTAR, TEMOS QUE LUTAR!

conquistamos com muita luta ao longo dos
anos. Na MetrôRio, até aumento de jornada
de trabalho para pilotos/condutores e banco de
horas para o pessoal administrativo tiveram o
desplante de propor. Um desrespeito e absur-
do total com a categoria.

Temos ainda o fato de proporem reajuste
de 1,69%. Uma empresa que obteve lucros
astronômicos nos últimos anos.

No caso da Riotrilhos, a realidade torna-se
mais dramática ainda, o arrocho salarial é bru-
tal. São 14 anos sem um Acordo Coletivo, ape-
sar dos milhões de reais destinados às emprei-
teiras ao longo dos últimos anos. Não pode-

mos aceitar de forma alguma esses ataques dos
patrões e governo. A melhor forma de mudar-
mos esse cenário absurdo que está desenhado
sobre nós é a organização e a luta.

Os trabalhadores(as) de outras categorias
já mostraram o caminho, a exemplo dos ro-
doviários que conquistaram 7% de reajuste fa-
zendo Greve, os petroleiros e caminhoneiros
que derrubaram o corrupto Pedro Parente da
Petrobrás, mostrando que só a luta muda a
vida de fato.

Nós metroviários do Rio Janeiro não somos
diferentes, nossas conquistas sempre foram
através de muita luta e organização.
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RIOTRILHOS

Ato na Riotrilhos em 25 de maio

Já entramos na segunda quin-
zena de junho e a nossa Campa-
nha Salarial Unificada não foi con-
cluída, como deveria ser.

Após 14 anos sem um Acordo
Coletivo celebrado, o governo
Pezão e seus aliados demonstram
não ter sensibilidade para com
aqueles que construíram esse pa-
trimônio chamado Sistema Metro-
viário do Rio de Janeiro. Diferen-
temente do tratamento dispensa-
do aos empreiteiros corruptos
desse estado que, junto com a ad-
ministração Cabral, fizeram a far-
ra do boi com as obras superfa-

ACORDO COLETIVO 2018/2019

Foto: Ierê Ferreira

Já entramos na
segunda quinzena

de junho e a
nossa Campanha
Salarial Unificada
não foi concluída,
como deveria ser.

Ligue para o Sindicato para
falar conosco, apresentar sua
proposta, dar a sua opinião

2532-0331.
Visite nosso site

www.simerj.org.br
Nossa página do facebook

Simerj Sindicato Metroviários
do Estado do Rio de Janeiro

No informativo anterior, colo-
camos, precipitadamente, in-
formação sobre um compa-
nheiro da condução que havia
infartado em exercício de sua
função. Não foi o que aconte-
ceu de fato.
Pedimos sinceras desculpas ao
condutor e sua família pelo
ocorrido e pelo possível cons-
trangimento que causamos com
esse informe.

ERRATA

turadas do metrô linha 4, confor-
me constatação da PF, MP e TC.
Para esses senhores das propinas,
os governantes dispensam um tra-
tamento especial diferenciado, de
total agrado.

Como toda negociação da Ri-
otrilhos, para variar, a empresa nos
encaminha representantes que não
têm autonomia para negociar. Es-
tiveram presentes na 3ª mesa de
negociação, por parte da empre-
sa, Campanelli, Marcelo, Leônidas
e Dra. Isabel e por parte dos tra-
balhadores, Elias, Gilson, Francis-
co Mendes, Luis Catão, Maria

Inez e André Amorim.
Somos sabedores que tanto eles

como nós queremos que esse im-
bróglio, que já dura 14 anos, seja
resolvido. Ficamos cada vez mais
empobrecidos. O custo de vida
aumentou sensivelmente.

Fomos informados que no últi-
mo Acordo Coletivo o processo
nem saiu da empresa. Percebe-se
o pouco caso com que a empresa
trata seus empregados, principal-
mente porque não comparece às
audiências, em virtude da emenda
45 abraçada por Sérgio Cabral até
os dias de hoje.

Queremos a aplicação da tabela salarial, menos
insalubridade, mais segurança e nossos direitos
respeitados, coisa que já não acorre há 14 anos.



Na MetrôRio, não é dife-
rente o tratamento dispensado
pela direção da empresa aos
trabalhadores(as), que faz do
marketing o seu maior instru-
mento. Vendem uma imagem
externa que não condiz com o
seu interior.  Parece que tudo
é muito arrumadinho, engoma-
dinho e limpinho por fora, mas
por dentro, vamos combinar, a
coisa está feia.

Pagam salários baixíssi-
mos para a grande maioria dos
seus trabalhadores(as), são
campões na banalização das
práticas do assédio moral
(atos considerados crimes
segundo o código civil), o
que tem acarretado adoeci-
mento em larga escala no in-
terior da categoria metroviá-
ria, vide adoecimento de inú-
meros companheiros(as).

Após 10 rodadas de negoci-
ação com a nossa Comissão de
Negociação, os patrões seguem

Proposta da empresa

METRÔRIO

ACORDO METRÔRIO 2018/2019

querendo impor a lógica deles
sobre os trabalhadores(as) me-
troviários. Querem tirar direitos
conquistados ao longo da nossa

história de lutas. Não podemos
permitir que isso aconteça.

A categoria segue trabalhan-
do no limite, com número re-

BASTA DE OPRESSÃO, EXPLORAÇÃO

A empresa quer mexer nas
escalas que atendem determi-
nados setores da manutenção
e operação, quer aumentar a
jornada de trabalho dos pilo-
tos/condutores de 6h20 para
7h20 com 3,33%, R$76,00.
Isso significa redução de salá-
rio e mais desemprego.

Banco de horas no ADM,

abono salarial ao invés de au-
mento real, segue com o péssi-
mo plano de saúde. A proposta
de míseros 1,69% de reajuste
sobre os salários é um escárnio.
Esse percentual representa
R$ 21,32 para bilheteiras (os),
R$ 28,00 para os agentes de
segurança e, em média, R$
35,00 para o pessoal da ma-

nutenção. Essa é a proposta
absurda da empresa. Mesmo
tendo obtido lucros extraordi-
nários no último período, atra-
vés da dedicação de cada tra-
balhador metroviário.

Organizar a mobilização nos
locais de trabalho é o caminho.
Vamos conversar com nossos
colegas de setor e preparar a luta!

duzido de pessoal nos setores
da operação e manutenção, te-
mos hoje um quadro de funci-
onários bastante reduzido.



A Direção da MetrôRio além de
tentar impor um dos piores Acor-
dos Coletivos dos últimos anos, tem
tentado impedir que o sindicato
cumpra seu papel de representan-
te da categoria nos locais de traba-
lho. Na data de 19 de junho, mem-
bros da direção do sindicato, em ati-
vidades da Campanha Salarial, no
CM, sofreram tentativa de intimi-
dação por parte do Gestor sindical
da empresa e do coordenador da
manutenção. De forma autoritária,

Truculência, intimidação, cerceamento da liberdade sindical

impediram o companheiro Elias, pre-
sidente do Simerj, de participar da
reunião sobre o Acordo Coletivo
com os trabalhadores da manuten-
ção. E ainda convocou a vigilância
privada para retirar Elias da oficina
de garagem.

Tem sido prática comum da dire-
ção da empresa colocar seu serviço
de repressão para vigiar as ações do
Simerj nas áreas há algum tempo.

A postura autoritária dos gesto-
res da empresa tem causado sérios

danos ao conjunto da  categoria.
Saibam os senhores  que não

nos intimidaremos frente a tais
práticas. A diretoria do sindica-
to repudia veementemente a
postura desses dois senhores e
tomarão as medidas cabíveis
frente a mais este ataque. Res-
ponderemos a altura à prática
antissindical, ao assédio moral,
à coação, à truculência contra
dirigentes sindicais e a qualquer
membro da categoria.

METRÔRIO/INVEPAR
TENTA CALAR O

SINDICATO, NÃO
CONSEGUIRÃO

A MetrôRio está obri-
gando seus técnicos gaba-
ritados a ensinar e treinar
aprendizes, e depois de-
mitem esses mesmos téc-
nicos, como peças descar-
táveis do processo de pro-
dução. Esses novos che-
fes apadrinhados, caem de
paraquedas tirando o em-
prego de muitos trabalha-
dores capacitados e, fre-
quentemente, não tem es-
trutura psicológica, nem
técnica de ser chefe. Uma
vez que são ensinados pe-
los que saem. Forma fácil
de a empresa economizar
em treinamentos e agra-
dar seus investidores.

Todavia, esses senhores
têm dado trabalho, por
não saberem administrar
situações técnicas que fo-
gem à normalidade, oca-
sionando por diversas ve-
zes paradas na linha em
consequência de inciden-
tes operacionais. Um des-
ses chefes paraquedas de-
mitiu companheiros que
trabalhavam com a soca-
dora e até os dias atuais
não foi restabelecida a
normalidade nesse setor.
Principalmente porque os
que ficaram tiveram que
trabalhar ainda mais.

SIMERJ COBRA
MAIOR

RESPONSABILIDADE
DA METRÔRIO

OPERAÇÃO E
MANUTENÇAÕ
NÃO É LUGAR

PARA
EXPERIMENTOS,

METRÔRIO!



Um exemplo dessas tragédi-
as é o galpão da manutenção
que desde antes da linha 1-A ser
construída, diversos técnicos e
engenheiros de renome e da
própria UFRJ foram contra,
como também Mac Dowel, que
criticou a obra informando que,
com o decorrer do tempo, esta
poderia comprometer o Centro
de Manutenção, devido à trepi-
dação que o trem faz ao passar
próximo do CM.

Mac Dowell, em 2007, dizia
que os trens iriam atrasar em fun-
ção de um “S” e da inclinação que
fazem quando vão para o Centro
de manutenção. Os trens deveri-
am passar a 10km/h, em média.

Hoje, os trens passam a 60km/
hora. A engenharia previa exata-
mente esta possibilidade.

Em uma palestra no Clube de
Engenharia, antes da construção
da Linha 1-A, Júlio Lopes, Se-
cretário de Transportes da épo-

UMA TRAGÉDIA QUE SE ANUNCIA

LINHA 1A COMPROMETENDO O
GALPÃO DO CM

REAPROVEITAMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS
ESTÃO CAUSANDO TRANSTORNOS PARA A

MANUTENÇÃO E USUÁRIOS

ENGENHARIA, ACORDE!

Os materiais do trem do me-
trô, em sua maioria, são reapro-
veitados e já foram utilizados nos
trens por diversas vezes, sem se
fazer uma inspeção mais criteri-
osa, como um ultrassom e teste
metalógrafo, para que sejam
avaliados no caso de fadiga das
peças.

Em função disso, tem ocorri-
do algumas evacuações. O trem
para em decorrência de peças
soltas e ou rebentadas nas esta-
ções.

Sofrem os empregados que
repetem a mesma reposição por
diversas vezes na semana, so-
frem os usuários do metrô, ten-
do que se dirigir a outras moda-
lidades de condução.

Observamos, também, que o
interior dos trens está abando-
nado, bancos mais sujos e pisos
com diferentes cores e vários re-
mendos. Muito sujos também.
Os trens chineses estão sendo
canibalizados. Se não fosse o
ótimo plantel de técnicos do
Metrô Rio, já teria ocorrido uma
grande fatalidade.

Há nos trens Halston/Mar-
fersa unidades rotativas com
mais de 30 anos e continuam no
processo de reparo até os dias
de hoje. É necessário que se faça
a substituição, comprando pe-
ças novas e não apenas repa-
ros. A engenharia, junto a área
de qualidade, tem que retirar ou
desenvolver materiais.

ca, disse que, apesar das associ-
ações de moradores, técnicos da
engenharia e o SIMERJ serem
contra, iria fazer a linha 1-A, por-
que outros núcleos de engenha-
ria AFIRMAVAM que a obra  era
confiável. O presidente e o dire-
tor de engenharia da RIOTRI-
LHOS deram aval para tamanha
aberração.

Hoje, depois de 8 anos de fun-
cionamento, o galpão do CM,
onde trabalham vários emprega-
dos, é amparado por andaimes,
com a iminência de cair.

O caso está sendo acompanha-
do e investigado pela CPI dos
Transportes e também pelo CREA,
que irá, em breve, fazer uma ins-
peção no CM, para saber se a tre-
pidação poderá causar danos aos
trabalhadores. Enquanto isso não
ocorre, a direção do SIMERJ so-
licita à METRÔRIO garantias que
assegurem a integridade física dos
trabalhadores do CM.



INSEGURANÇA PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA

Decorridos cerca de seis me-
ses desde o início da inundação das
escavações da Estação Gávea, não
há, por parte da RIOTRILHOS,
nem do Governo do Estado, qual-
quer definição sobre o futuro des-
ta estação, com a retomada das
obras. Hoje, o que se tem é um
enorme buraco inundado acompa-
nhado através de instrumentação na
superfície. Este acompanhamento
encontra-se prejudicado pela de-
cisão absurda tomada pela direção
da empresa em afastar do canteiro
de obras os engenheiros e técni-
cos da obra, realocando-os na
sede da empresa. Atitude inédita e
injustificada com os companheiros
da Diretoria de Engenharia. A
quem interessa esta atitude lamen-
tável da empresa?

Sabe-se que esta obra terá que
ter prosseguimento em médio pra-
zo, sobre pena de aumentarem pro-

O risco de morte que sofrem
os agentes de segurança é ou-
tra tragédia anunciada e já de-
nunciada inúmeras vezes pelo
Sindicato dos Metroviários.

É lamentável e inaceitável
que a empresa naturalize a vio-
lência contra os agentes de se-
gurança, avaliando como algo
normal dentro sistema metrovi-
ário.

Na verdade, essa mazela de-
monstra toda a incompetência e
ineficiência da gestão operaci-
onal que assiste a escalada da
violência atônita, devido ao seu
total despreparo e limitação.

É cada vez mais comum, ver-

mos camelôs e pessoas traves-
tidos de bandidos invadirem as
estações, muitas vezes armadas
de facas, barras de ferro e ar-
mas de fogo, para ameaçar a
integridade e a vida dos agen-
tes.

Os agentes de segurança es-
tão sendo cassados e agredidos
dentro do metrô sem ao menos
poder se defender, acuados
pelo receio da demissão.

Para agravar, ainda temos o
despreparo e a falta de conhe-
cimento técnico da gerência e
coordenação, que permitem a
exposição dos agentes de segu-
rança aos conflitos constantes

e em consequência disso geram
os afastamentos do trabalho
por lesões graves, .

A empresa não paga os
EPI’s, como coletes balísticos
e outros materiais de proteção,
e nem dão respaldo às ações
dos agentes que sofrem na pele
o descaso da empresa.

Não podemos aceitar que
agentes de segurança sejam mu-
tilados, enquanto a alta gestão
operacional acompanha tudo da
sala de crise, como se estivesse
assistindo um filme macabro
onde o herói morre no final.

Sr. Presidente do MetrôRio, a
empresa não pode expor a vida

de pais e mães de família ao risco
de morte. Isso é desumano e co-
varde, além de ferir o contrato de
concessão que obriga a empresa
a garantir a integridade dos em-
pregados.

Mediante a tamanho absurdo,
denunciaremos à promotoria do
MPT, à CPI dos Transportes da
ALERJ e aos órgãos de fiscaliza-
ção e de defesa dos direitos hu-
manos as péssimas condições de
trabalho e as constantes agressões
aos agentes de segurança, que bei-
ram o risco de morte.

Não queremos ser corres-
ponsáveis pela morte de nos-
sos companheiros.

Bomba relógio?ESTAÇÃO GÁVEA

gressivamente, com o passar do
tempo, os riscos à obra em si e aos
edifícios próximos, inclusive ao
prédio da PUC. Considerando que
as obras acham-se paralisadas há
cerca de três anos, a pergunta que
não quer calar é: quanto tempo
durará a solução provisória encon-
trada pelos engenheiros e técnicos
antes de acontecer uma tragédia
similar à ocorrida, no início deste
ano, na estrada de Petrópolis, com
o desabamento de um túnel aban-
donado?

No último dia 21/6/18, a Co-
missão Parlamentar de Inquérito de

Obra superfaturada, risco
de deslizamento, bilhões de
reais gastos em corrupção

CPI DOS
TRANSPORTES NO

CANTEIRO DE OBRA
DE GAVEA

Transportes da Assembleia Legis-
lativa do RJ, ALERJ, efetivou o
trabalho de inspeção sobre o can-
teiro de obras da estação Gávea.

Inspeção solicitada pela dire-
ção do SIMERJ, já que a obra
tem a ver com nossas vidas pro-
fissionais. Esta inspeção serviu
para que os parlamentares pu-
dessem ver in loco, o que de fato
ocorre naquele local, e assim
poder elucidar, os inúmeros pro-
blemas que envolvem este PRO-

JETO. O superfaturamento no
processo de construção, confor-
me constatou o TCE e MP e as
complicações que esta obra tem
trazido para nós metroviários da
Riotrilhos e da MetrôRio tanto
quanto para os moradores do
bairro de Gávea.

A obra da Linha 4 desde o seu
nascedouro traz consigo inúmeras
complicações do ponto de vista da
segurança operacional, segundo
denúncias que temos recebido.

Inspeção feita pela CPI e direção do SIMERJ nas obras da Estação Gávea



ALERTA À RIOTRILHOS

DEMISSÕES

JUNTOS SOMOS FORTES E SÓ A LUTA NOS TRÁZ DIGNIDADE!

A Direção da empresa vem,
sistematicamente, tomando atitu-
des e resoluções danosas contra
os metroviários, a extinção de car-
gos de secretárias e coordena-
ções, a investida sobre o adicio-
nal de periculosidade dos enge-
nheiros e técnicos da obra. Alega
redução de custos.

Mais um pretexto para a con-
tratação de advogados extraqua-
dro, que só fazem onerar ainda
mais os já combalidos e falidos
cofres públicos. Enquanto isto, a
categoria tenta, mais uma vez, fe-
char um acordo coletivo que pos-
sa, minimamente, repor perdas sa-
lariais acumuladas ao longo de 14

Em reunião de apresenta-
ção, no sindicato, com o novo
chefe do RH, Sr. Riley, o mes-
mo fez a seguinte colocação:
que nenhuma pessoa seria de-
mitida por qualquer motivo;
que todas as demissões seriam
analisadas com os históricos de
cada funcionário. As palavras
são jogadas, assim como os
presentes de papai Noel são
jogados pela chaminé.

Nem três meses se passa-
ram, e três condutores foram
demitidos.  Simplesmente por
discordar da opinião dos su-
pervisores. A justificativa para
tais demissões é a mesma de
sempre: “perfil”.

ESTAMOS DEVENDO UMA RESPOSTA AOS

TRABALHADORES DA RIOTRILHOS.

ESTAMOS AGUARDANDO INFORMES DO

ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO. JÁ

LIGAMOS E SOLICITAMOS QUE MARCÁSSEMOS

UMA REUNIÃO AMPLIADA COM OS

TRABALHADORES DA RIOTRILHOS.

MAS O ESCRITÓRIO AINDA NÃO MARCOU POR

FALTA DE AGENDA DOS ADVOGADOS.

PEDIMOS PACIÊNCIA AOS COMPANHEIROS, POIS

VAMOS CONTINUAR TENTANDO. E FAREMOS UMA

REUNIÃO NA RIOTRILHOS ANTES DO DIA 19 DE

JULHO, DATA DA PRÓXIMA AUDIÊNCIA.

JURÍDICO RIOTRILHOS
PROCESSO 7.069

Depois de dez anos de em-
presa, agora que a supervisão
descobre que os colegas não
têm perfil?

Como se perde o perfil de
uma hora para outra, assim tam-
bém se perde a falta de com-
prometimento com a moral,
com a ética e com a palavra.

A empresa está demitindo
pais de família, que estão há
anos na empresa, sem nenhum
perfil. O que falar agora?

Não pode falar, não pode
ouvir e nem ver, pois você pode
ser mandado embora!

Não podemos confiar em
patrão. Nossos interesses
são antagônicos!

DRH falta com a palavra

anos sem reajuste. Alertamos a
empresa que nossa paciência já se
esgotou e que buscaremos de to-
das as formas lutar pela manuten-
ção de nossos direitos.

Depois de três rodadas de
negociação percebemos que
precisamos colocar o nosso blo-
co na rua, para garantirmos al-
gum percentual de aumento para
a sobrevivência do nosso pes-
soal na Riotrilhos.

A AUDAX vem ganhando mais
que 400 milhões por mês para não
trabalhar a contento, deixando o
serviço de fiscalização nas mãos de
nossos engenheiros, que mesmo
sem periculosidade, o fazem por-

que sabem o que representa, hoje,
o buraco da Gávea.

Assédio é uma constante. Hou-
ve assédio sobre os aposentados,
o pessoal que tinha REFFER, ago-
ra é a vez dos psicólogos, enge-
nheiros e secretárias.

Precisamos lutar para termos
nossos direitos resgatados e resti-
tuirmos nossa dignidade.

Estamos calejados pela for-
ma displicente que a empresa
trata seus empregados. Não po-
demos pestanejar.



Agora, como já era de se
esperar, adoecimentos de pes-
soas, que convivem com a su-
jeira diariamente na Riotrilhos.

Como já falamos em outras
edições do Linha Direta, a em-
presa tem como pagar R$450
milhões por mês a uma empre-
sa de engenharia, mas não tem
como colocar uma empresa de
conservação e limpeza para
sanar o problema do lixo e da
higiene. Por outro lado, a por-
taria e a garagem, sem segu-
ranças, ficam à reboque da

LIXO E FALTA DE SEGURANÇA
CONTINUAM NA RIOTRILHOS

A cada dia que passa, nos sur-
preendemos ainda mais com essa
direção que foi colocada na RIO-
TRILHOS pelo governo Cabral.
Ela fica elucubrando ações contra
os trabalhadores e acaba agindo de
forma bem irresponsável.

Diariamente diz que irá demitir,
sob a forma de assédio moral, para
oxigenar a empresa com “mentes
novas”, e ao mesmo tempo, extin-
gue a DIDEP, DEMAT e DEMOB
II. Não deu qualquer justificativa
sobre o fato. Inclusive, disse que
gostaria de fazer um concurso para
novos trabalhadores, lógico sem a
DIDEP para não incomodar em
suas ações finais.

A empresa tira gratificações das
secretárias, coordenadores e che-
fias.  Infelizmente, devolveu ape-
nas para alguns companheiros, para
os restantes serão devolvidas via

Uma Direção fiel aos princípios de
Júlio Lopes e Pezão

justiça. Continua com seu terror
atacando a engenharia, com reti-
rada dos 30% da periculosidade e
ponto eletrônico, rebentando com
a base do metrõ que é a própria
fiscalização da engenharia.

Também estuda forma de au-
mentar os salários de seus extra-
quadros, enquanto nós trabalha-
dores de mais de 30 anos esta-
mos há pelo menos 14 anos sem
aumento salarial. Paga mais de
400 milhões por mês a uma em-
presa de engenharia, para vigiar o
buraco da Gávea, o qual está sen-
do fiscalizado e observado pelos
engenheiros da Riotrilhos, que es-
tão sem gratificação de periculo-
sidade. A empresa contratada só
aparece para justificar essa par-
ceria desnecessária.

A direção realoca o pessoal de
engenharia para SEDE, só para

justificar o não pagamento da pe-
riculosidade, mas os engenheiros
continuam seu trabalho de campo
na Gávea, bem como em todas as
instalações metroviárias em funci-
onamento, pois necessitam atuar
como fiscais da MetrôRio em
qualquer área energizada ou não
ao longo das linhas.

Atacando o berço da engenha-
ria, a direção e este desgoverno
estão acabando com todos nós.
Não precisamos ser expert da
FGV para saber da não necessi-
dade dos contratos entre a Rio-
trilhos e AUDAX, que nada faz.
Apenas pode servir de mote para
mais contratos escusos.

marginalidade. Conversamos
com a presidente e ela nos fa-
lou que em curto espaço de
tempo seria resolvido. Espe-
ramos que o seu tempo não
seja parecido com o de nos-
sos Acordos Coletivos.

Informamos, também, que
a falta de dinheiro da empre-
sa, a reestruturação acelera-
da, que acabou com cargos
estratégicos e também foi
motivo de aparecimento de
outros, encontram-se na CPI
dos Transportes.
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