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O jornal O Dia dessa semana publi-
cou a informação de que Dez esta-
ções da Linha 2 do metrô vão ga-
nhar “um capricho”.
 O Metrô Rio será responsável pela
pintura das fachadas, que serão

Abandono nas cercanias
na Linha 2 do Metrô Rio

revestidas com verniz antipichações. O
entorno das estações será reformado
pela Secretaria Municipal de Conserva-
ção.
Os trabalhos, que começam por Thomaz
Coelho, incluem faxina geral, melhoria da

iluminação, desobstrução do sistema
de drenagem e recuperação do asfal-
to e calçadas das ruas que ficam nas
redondezas. A prefeitura também ten-
tará organizar o comércio em volta
das estações.

Esperamos que a faxina geral da
linha 2 chegue também na Esta-
ção de Triagem. Lá o lixo está
acumulado nos entornos da es-
tação proriferando ratos, insetos,

mosquitos da dengue e outros vetores.
Esta na hora da CIPA e da Segurança
do Trabalho do Metrô atuarem nas es-
tações, pois pelo visto lá a faxina tam-
bém terá que ser geral.

Lixo acumulado nas cercanias
da estação Triagem

Em audiência realizada, no dia
29/07/2011, na 56º Vara do
Trabalho, foi afastada a justa
causa do Agente de Segurança
Fábio das Graças Fonseca
acusado pelo Metrô Rio de
desídia no incidente com um
usuár io def ic iente visual
ocorrido no dia 08/12/2009,
na Estação de Coelho Neto. Na
ocasião a empresa demitiu por
justa causa o empregado devido
ao o incidente que culminou
com a queda do usuário da Via.
Diz a sentença “... é leviano,
ir responsável  o
compor tamento da
reclamada ao dispensar seu
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empregado, com base em
uma suposição de que ele
teria ciência da
comunicação.”
Além do pagamento das
verbas resilitórias (rescisão
trabalhista) foi deferido à multa
de um salário de acordo com o
Art. 477 da CLT (rescisão fora
do prazo), multa de 50% sobre
as verbas resilitórias, inclusive da
multa de um salário, além disso,
a indenização por danos morais
foi de 2 (duas) vezes o valor da
rescisão trabalhista.
Procure o Departamento
Jurídico do SIMERJ.

Não deixe de lutar pelos seus
direitos!

A ação de desvio de função dos
Agentes de Segurança x Oficiais
de Estação já tem número.
Acompanhe o processo pela
ineternet ou através de nossos in-
formativos.

Processo:
 NJ.00011028-44.2011.5.01.008

Ação dos
Agentes de Segurança do

Metrô Rio
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Tíquetes 92

M
     esmo após a Justiça do Trabalho determinar pela segunda vez que a direção da

Riotrilhos efetuasse o pagamento dos tíquetes de 1992, no prazo de 48 horas,
nada foi feito. Fica claro que tudo que direção da empresa vinha dizendo nos
últimos meses para a categoria era mentira, ou seja, disseram que pagariam essa

divida que já se arrasta há exatamente 6 mil e tantos dias (completando 19 anos).
Como não custa nada lembrar, vamos trazer à tona algumas palavras jogadas ao vento pelo

Secretário de Transportes, senhor Julio Lopes. Lembremos: o governo do estado está sanando
com os metroviários/RJ uma divida que se arrastava há 19 anos, como forma de atender aos
trabalhadores da Riotrilhos (matéria do jornal tal DIA), tem mais: os metroviários devem
comparecer à sede da Riotrilhos para assinarem o documento de quitação do passivo trabalhista
referente ao processo dos tíquetes 92, outra lembrança necessária: o representante oficial da
Riotrilhos esteve no dia 07/12/2011 na assembléia geral da categoria que aprovou a proposta da
empresa de pagar 80% da divida referente a este mesmo passivo. Passaram-se 9 meses e a criança
anunciada pela direção da empresa nos parece não querer vir ao mundo real.

Mais não é só isso que nos afeta até o momento; O Secretário e a direção da empresa
precisam saber que mexeram e estão mexendo com a vida de milhares de pessoas com idade
avançada, com problemas de saúde, enfermos que se  mobilizaram, dando crédito às suas promessas,
em base a convocação feita pelo mesmo, na qual diziam que a divida seria sanada.

Para não pagar essa dívida, estão usando as práticas mais absurdas e desrespeitosas que já se
viram, no entanto pagam aos empreiteiros, sem pestenajar, milhões de reais,  inclusive antecipado,
por que será, hein? Ou seja, para os amigos do Rei tudo, para os trabalhadores é o terror, o
chicote, o arrocho salarial, demissões e tudo de ruim.

A secretaria assim como o Ministério dos Transportes tëm movimentado milhões de reais
em obras; Lá em Brasília as denúncias de desvio de verbas no Ministério dos Ttransportes levaram
a demissão de muita gente graúda recentemente, todas envolvidas em desvio de verbas, conforme
notícias da imprensa. E tudo isso em nome das grandes obras dos mega eventos de 2014 e 2016,
ou seja, isso é uma grande vergonha.

Aqui no Rio, no entanto, a direção Riotrilhos segue desrespeitando os trabalhadores
metroviários de várias maneiras, seja enganando a todos com falácias, seja burlando a lei para não
pagar o que nos deve. Para mudar esta situação somente indo à luta e protestando contra este tipo
de descaso.

Riotrilhos desrespeita
trabalhadores e Justiça


