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METROVIÁRIO DECRETA 
ESTADO DE GREVE! 

CARTA ABERTA AOS USUÁRIOS DO METRÔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSÓRCIO INVEPAR, MetrôRio/Barra e seus 
acionistas seguem lucrando milhões de reais a cada ano. 
Políticos corruptos como Sérgio Cabral, que realizou obras 
superfaturadas, como a Linha 4, Ipanema/Barra – estação 
Gávea com risco de deslizamento -, são os responsáveis por 
tudo isso. Enquanto isso, os trabalhadores(as), da Riotrilhos 
amargam um brutal arrocho salarial de 14 anos e perdas de 
direitos. 

Os controladores do Metrô do Rio de Janeiro, querem 
retirar direitos dos metroviários(as).  

As demissões de pilotos, bilheteiros e pessoal de 
manutenção são constantes. 

 

Nós, TRABALHADORES DO METRÔRIO E RIOTRILHOS, 
estamos em Campanha Salarial. Reivindicamos melhores 
condições de trabalho e salários e um melhor atendimento 
à população usuária do sistema metroviário carioca.  
 

METRÔRIO/BARRA ATACA OS 
TRABALHADORES 

Votamos o Estado de Greve em assembleia porque 
a empresa está obrigando os metroviários a 
trabalharem numa escala que lembra os tempos da 
escravidão. Jornadas excessivas de trabalho que 
impõem, em alguns casos, 45 dias de trabalho para 
ter um domingo de folga (escala 5X1). 

É A ESCRAVIDÃO NO SÉCULO 21 
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CHEGA DE SUFOCO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PELA REVERSÃO DA ESCALA! 
 PELA MELHORIA NO ATENDIMENTO E CONDIÇÕES      DE 

TRABALHO! 
 POR MAIS EMPREGO! 
 PELA VOLTA DAS BILHETERIAS! 
 POR INTERVALOS MENORES ENTRE OS TRENS 
 OS METROVIÁRIOS VÃO À LUTA PARA GARANTIR SEUS 

DIREITOS 
 POR UM TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE PARA A 

POPULAÇÃO TRABALHADORA. 
 POR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA, APOIE ESTA 

LUTA!  
 

Diante desse ataque brutal, só nos 
resta o Estado de Greve!  

 
 
 
 

Visite nosso site www.simerj.org.br/NovoLayout; 
Facebook:  
Simerj Sindicato Metroviários do Estado do Rio de Janeiro 
Email: simerj@simerj.com.br ; 2532-0331 

  
 

Trens lotados, usuários viajam como gado, disputam lugar, 
brigam entre si, pois o cansaço é muito grande. E a passagem 
é uma das mais caras do país. 
 
Estações insalubres, sem ventilação primária, filas enormes 
nas estações. Agora, com o fechamento das bilheterias, os 
serviços seguem piorando. 
Você ou um familiar seu poderia estar empregado. 
 
Estações infectadas com pombos e suas fezes. Isso gera 
problemas graves de saúde para o trabalhador do metrô e para 
você, usuário! 

 

http://www.simerj.org.br/NovoLayout
https://www.facebook.com/profile.php?id=584966651854076&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=584966651854076&ref=br_rs
mailto:simerj@simerj.com.br
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