
BALANÇO DA CAMPANHA 
SALARIAL 2018

A Campanha Salarial Uni-
ficada 2018 - MetrôRio, 

foi demarcada por importantes 
momentos de lutas e sob o sig-
no da Reforma Trabalhista de 
Temer, que passou a vigorar 
a partir de 11 de novembro de 
2017.  Os deputados federais do 
Congresso Nacional atenderam 
às exigências dos empresários e 
banqueiros, nacionais e interna-
cionais, fazendo jogo sujo e re-
caindo sobre os ombros da clas-
se trabalhadora brasileira todo o 
peso da Reforma. E os patrões 
se aproveitam para aumentar 
seus lucros. 

Os metroviários e metroviá-
rias, apesar dos 20 anos de ata-
ques do período de concessão, 
vêm resistindo bravamente. Co-
meçamos nossa organização e a 
empresa, para variar, apresentou 
uma proposta muito aquém do 
que precisamos e merecemos. 
Por isso, lutamos quando demos 
um NÃO redondo à proposta de 
1,69%, acompanhada de uma 
merreca de abono salarial. Luta-

mos, também, quando decreta-
mos o Estado de Greve. Nessa 
Campanha Salarial houve uma 
participação efetiva da catego-
ria. Participação essa de suma 
importância em todo o proces-
so, como não víamos há muitos 
anos. Mas a MetrôRio/Barra/IN-
VEPAR não estava acostumada 
a ver mobilização e, ao mesmo 
tempo em que lutávamos, não 
hesitava em reprimir e tentar inti-
midar os (as) trabalhadores (as) 
nos locais de trabalho.     
    Por isso, jogou pesado. Im-
pediu o acesso dos diretores do 
sindicato às áreas da empresa, 
como CM e CA. Chegaram ao 
absurdo de cassar o passe livre 
dos dirigentes sindicais e sus-
penderam as liberações dos sete 
diretores do SIMERJ oriundos 
da MetrôRio. Ataques diretos à 
liberdade sindical.

Demitiram companheiros (as), 
para intimidar a turma. Ao mes-
mo tempo, as ações nas áreas, 
reuniões, comunicados internos, 
tentando a todo custo fazer com 

que os (as) trabalhadores (as) 
aceitassem as propostas indeco-
rosas como: aumento da jornada 
de trabalho de Piloto/Condutor; 
reajuste diferenciado; escalas de 
trabalho escravo.

Fora tudo isso, a direção da 
empresa ainda usou o seu “ser-
viço de inteligência” para vigiar e 
reprimir trabalhadores nas áreas 
e até mesmo no sindicato, como 
aconteceu nos dias de votação. 
Em suma, as práticas comuns 
de assédio seguiram seu ritmo 
“normal”. 

Tivemos baixas do lado de cá. 
A covardia imperou mais uma 
vez. Descartaram bons profissio-
nais, pilotos, seguranças, bilhe-
teiros e o pessoal da manuten-
ção. 

A luta contra todas as práticas 
de opressão e exploração da Me-
trôRio/MetrôBarra/ INVEPAR vai 
seguir adiante como já demons-
tramos na Campanha Salarial. 
Não conquistamos o acordo que 
queríamos e merecíamos, mas 
nossas lutas seguirão. 

Basta de perseguição 
ao vice-presidente 
do sindicato

Não vamos mais tolerar os 
ataques à liberdade de ex-
pressão e liberdade sindical!
Todo apoio ao companheiro 
MANGUAÇA!

O vice-presidente do SI-
MERJ, João Carlos, o Man-
guaça (foto), trabalhador do 
CM, está sendo vítima de 
perseguição e assédio por 
parte da MetrôRio.  O com-
panheiro recebeu três dias de 
suspenção e cotidianamente 
é assediado. A argumentação 
da empresa é de que o fun-
cionário teve comportamento 
inadequado durante a cam-
panha salarial.



POMBOS 
NA ESTAÇÃO 
ESTÁCIO

RIOTRILHOS -  DISSÍDIO COLETIVO

     Já colocamos aqui nesse mesmo jornal que metroviários 
e passageiros estão reclamando, temerosos, sobre a grande 
quantidade de pombos ao redor da Estação do Estácio (no 
telhado e nos acessos). As portas de rolar e paredes exter-
nas estão impregnadas de fezes também. Nos dias de ca-
lor intenso, o odor é insuportável nas dependências. Além 
do perigo iminente de adquirir doenças derivadas do conta-
to com as aves ou suas fezes, o mal cheiro e a sujeira tam-
bém é um preocupação real. Está precisando de limpeza! 

Dentre as doenças transmitidas por Pombos está a Crip-
tocose, que é a bactéria mais agressiva, produzindo adoeci-
mento, podendo comprometer o pulmão e também o sistema 
nervoso central de nosso corpo, causando alergias, micose 
profunda, e até meningite. A salmonelose e a ornitose são 

bactérias que causam esta doença e também estão presentes 
nas fezes dos pombos. Com o vento podem ser depositadas 
nos alimentos que são ingeridos na rua, como cachorro quen-
te e outros lanches vendidos nas grandes cidades. 
Muitos trabalhadores que trabalham nas estações e 
também que tramitam por lá, tipo o pessoal da manu-
tenção, estão expostos a esse tipo de adoecimento.  

Precisamos sim que a empresa tome medidas urgentes re-
lacionadas com a prevenção dessa doença para que essas 
infecções não afastem o trabalhador do seu ambiente laboral, 
como também adquira doenças irreversíveis como a meningite.   

Exigimos que se cumpra a Lei que torna obrigátorio o  mo-
nitoramento da qualidade do ar nas estações.

Em audiência realizada, no dia 20/09 último, sobre o dissí-
dio coletivo, na seção Especializada em Dissídios do Tribunal 
Regional do Trabalho, os representantes da Riotrilhos tenta-
ram mais uma vez empurrar com a barriga a possibilidade do 
julgamento do pedido de Dissídio Coletivo 2018. 

Sob aquele velho argumento de falta de verba, como forma 
de não fazerem o dever de casa, que é de reajustar nossos 
salários devidos, já que sofremos desde 2004, um dos maio-
res arrochos salariais da história metroviária.

De pronto, a direção do sindicato rechaçou tal argumen-
to dos representantes da empresa, mediante a tudo que te-
mos vivenciado como profissionais, que contribuíram para o 
desenvolvimento desse patrimônio chamado Metrô, ao longo 

desses quase quarenta anos.

A falácia de falta de verbas não condiz com a verdade, aja 
vista as previsões orçamentárias do Estado. Que o digam 
os vultosos valores das obras da Linha 4, as facilidades fi-
nanceiras concedidas para as empreiteiras nas obras super 
faturadas e os benefícios que as Concessionárias MetrôRio/
MetrôBarra obtêm estando a frente da Concessão do sistema 
metroviário do Rio de Janeiro. 

Ao não concordarmos com o pedido de sobrestamento da 
empresa, nos foi garantido pelo Juízo, o direito de apresentar-
mos nossas argumentações contrárias, ao alegado pela dire-
ção da Riotrilhos, tendo sido garantido o prazo de 30 dias para 
tal feito. 

NOSSA CAMPANHA SALARIAL 2018, NÃO ACABOU.
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Dessa forma, teremos o dissídio coletivo julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho.



Neste final de semana acontecerá o primeiro turno das elei-
ções no país. A classe trabalhadora vive um momento de crise 
econômica e social. Para nós metroviários não é diferente, 
somos parte dessa dramática realidade. Uma das maiores 
preocupações da nossa categoria tem sido a garantia de so-
brevivência, já que o desemprego bate à porta a todo instante. 
Quem de nós não tem na família um parente desempregado? 
Hoje, somam, no Brasil, mais de 50 milhões de desemprega-
dos que não são computados nas estatísticas oficiais. 

Mas para um punhado de ricos e milionários, essa crise 
nem passa perto, muito pelo contrário, essa turma tem ficado 
cada vez mais rica, eles vivem da crise sobre nossos ombros.

Nas eleições, os políticos de carteirinha aparecem para fa-
zer promessas, para dizerem que somos todos iguais, que o 
nosso voto tem o poder máximo para mudar o país, que vão 
melhorar a educação, a saúde, vão acabar com a violência, 
etc. Boas parte deles fizeram e votaram leis que prejudicam 
diretamente a classe trabalhadora e o povo pobre desse país. 
A exemplo das Reformas Trabalhista e da Previdência. A pri-
meira nos atingiu em cheio, que o diga o pessoal da manu-
tenção e operação, que hoje estão sangrando nos postos de 
trabalho com as escalas da escravidão.

As eleições, na verdade, fazem parte de um jogo de cartas 

marcadas, onde os ricos e poderosos mandam de fato, que o 
digam as empreiteiras Odebrecht e Camargo Correia, OAS e 
bancos Bradesco, Itaú, Santander e cia ilimitada. São esses 
poderosos que, de fato, dão as cartas. 

Muitos foram pegos com malas e até apartamento cheios 
de dinheiro, foram presos e alguns já estão soltos, com pulsei-
ra nas canelas, em seus doces lares luxuosos. Porém, atola-
dos na lama da corrupção. Acontece que rico, nesse país e no 
mundo, pode tudo, enganam, roubam, matam, tiram leite de 
criança pobre, sonegam impostos, surrupiam dinheiro público 
e nada acontecem com eles. Essa é a lógica desse sistema 
econômico e político, quem tem grana pode tudo. Essa é a 
lógica do sistema Capitalista.

Torna-se muito importante saber quais candidatos têm 
compromisso com a classe trabalhadora e se no futuro, por 
exemplo, revogariam a Reforma Trabalhista, qual seu posicio-
namento sobre a Reforma da Previdência e outras demandas 
da nossa classe e do povo pobre desse pais.

É imprescindível reafirmar que, com certeza, não é com um 
voto que iremos mudar as nossas vidas, e sim através das lu-
tas do dia a dia que faremos as transformações tão urgentes 
e necessárias nesse pais e no mundo.  

O voto deve ser consciente, tem que ser um voto na Luta.  

OS (AS) TRABALHADORES (AS) METROVIÁRIOS E 
AS ELEIÇÕES GERAIS
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ESPORTE, CULTURA E LAZER

FUTEBOL

Companheiros(as) metroviários e metroviárias, estamos há 
nove meses na direção do SIMERJ buscando, além da or-
ganização para a luta, manter direitos e mais conquistas e 
aproximar os trabalhadores através do lazer e do esporte. 
 
  Realizamos a Festa Junina e a Festa de Queijos e Vi-
nhos. Agora, estamos organizando a Festa do Dia do Me-
troviário. Além disso conseguimos o espaço do Clube dos 
Servidores Municipais ao lado da Estação Estácio, toda 
sexta-feira para o futebol. Queremos também organizar o 
SEXTATU. Realizar toda primeira sexta-feira de cada mês 

uma atividade musical e cultural na sede do SIMERJ, com 
apresentações de músicos, cantores, poetas, etc, da pró-
pria categoria. Queremos fazer exposições de fotogra-
fias, pinturas, artesanato produzidos pelos metroviários/as. 

   Nos procurem, liguem, enviem e-mail, mande mensagem 
pelo site ou face. Enviem suas sugestões. Atualmente, esta-
mos oferecendo aulas de Jiu-Jtsu e MuayThai e dois dias da 
semana, com dois horários por dia. Mas podemos oferecer 
outros horários e dias, só depende da sua procura e disponi-
bilidade para formarmos novas turmas.

CLUBE DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS

TODA SEXTA-FEIRA
DE 07H ÀS 09H
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