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PPPPPassaassaassaassaassagggggem do Metrô do RJem do Metrô do RJem do Metrô do RJem do Metrô do RJem do Metrô do RJ

é a mais caré a mais caré a mais caré a mais caré a mais cara do Bra do Bra do Bra do Bra do Brasil!asil!asil!asil!asil!
O Metrô do RJ é a referência negativa de transporte de massa no Brasil

com trens superlotados e a passagem mais cara do Brasil!��������	�
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�     Metrô Rio corta alimentaçãoMetrô Rio corta alimentaçãoMetrô Rio corta alimentaçãoMetrô Rio corta alimentaçãoMetrô Rio corta alimentação

dos emprdos emprdos emprdos emprdos empreeeeegggggados acidentados gados acidentados gados acidentados gados acidentados gados acidentados grrrrraaaaavvvvveeeeementementementementemente,,,,,

até mesmo os com câncer ficam sematé mesmo os com câncer ficam sematé mesmo os com câncer ficam sematé mesmo os com câncer ficam sematé mesmo os com câncer ficam sem

direito ao tíquete alimentaçãodireito ao tíquete alimentaçãodireito ao tíquete alimentaçãodireito ao tíquete alimentaçãodireito ao tíquete alimentação

Em julho de 2010, o Metrô Rio sem nenhum aviso prévio,

suspendeu o pagamento dos tíquetes alimentação dos

empregados doentes a partir do 16º dia de afastamento.

Os trabalhadores que se acidentaram gravemente dentro da

empresa e até mesmo os que estão com câncer ficam sem poder

comprar a alimentação mensal para si e suas famílias, pois os

tíquetes foram suspensos sumariamente.

A família metroviária passa fome!

Uma vergonha!
Uma grande covardia!

Os trabalhadores do metrô Rio dão o sangue diariamente para oferecer
um transporte coletivo decente para a população, mesmo com o número
insuficiente de Agentes de Segurança e Bilheteiros nas estações; e
condutores de trem que não tem a garantia dos seus horários de refeição,
isso sem falarmos dos empregados da manutenção que recebem salários
irrisórios bem próximo do salário mínimo.
Nesse cenário caótico, o contraditório se faz presente da forma mais absurda
e cruel, trabalhadores acionistas do Metrô Rio, através dos fundos de
pensão (Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, da Caixa Econômica
Federal – FUNCEF e da Petrobras – PETROS), avalizam diariamente o

desrespeito e a opressão aos trabalhadores e usuários do Metrô Rio.

Um Absurdo!

DirDirDirDirDiretoretoretoretoretores do Metrô Rio res do Metrô Rio res do Metrô Rio res do Metrô Rio res do Metrô Rio receeceeceeceecebem abem abem abem abem atétététété

250 v250 v250 v250 v250 veeeeezzzzzes mais do que os empres mais do que os empres mais do que os empres mais do que os empres mais do que os empreeeeegggggados!ados!ados!ados!ados!

Enquanto isso, os diretores do Metrô Rio, embolsam valores astronômicos
de Participação nos Lucros da Empresa, ou seja, se apoderam de mais de
50% dos valores destinados ao pagamento dos trabalhadores, cerca de
250 vezes mais do que aqueles que fazem com que o Metrô funcione.
É desse modo que o Metrô Rio reconhece o esforço diário de seus
trabalhadores!
Se a empresa trata assim seus funcionários, o que dizer do tratamento
dado aos usuários. Basta ver o caos na operação!

Uma vergonha!
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