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Secretaria de Transportes inicia pagamento de dívidas trabalhistas  

"A RioTrilhos iniciou nesta quarta-feira, o processo de pagamento de dívidas 
trabalhistas acumuladas pela empresa em governos anteriores. Mil e 
seiscentas pessoas, entre ex-funcionários, aposentados, funcionários do Metrô, 
entre outros -, deverão ser beneficiadas com o valor total de R$ 7.300.000,00 
disponibilizados pela Secretaria de Estado de Transportes".  
MENTIRA: Não há nenhuma verba disponibilizada pela SETRANS. Na 
verdade, o que ocorreu foi bloqueio judicial de valores apurados no 2º leilão, 
destinados a pagar débitos trabalhistas de 3308 trabalhadores, que ganharam 
NA JUSTIÇA o direito de receber cada um, R$ 5.270,58.  
-"... Estamos muito aliviados em poder iniciar este processo de saldo devedor 
com estes trabalhadores".  
MENTIRA: Esta iniciativa não partiu ESPONTANEAMENTE do Estado, mas 
sim provocada pelo SIMERJ, e atendida pela Juíza da 21º. Vara do Trabalho, 
bloqueando as verbas do 2º leilão.  
"Além disso, estamos acatando a decisão da justiça, e com a peculiaridade de 
que estamos pagando diretamente aos funcionários e não ao Sindicato".  
MENTIRA: A justiça ainda não se manifestou sobre a forma do pagamento 
desta ação. Além do mais, QUANDO a Riotrilhos pagou algo ao SIMERJ?  
"Assim, o trabalhador recebe seu dinheiro em mãos e soluciona seu caso. 
Estamos trabalhando para resolver esta questão o mais breve possível – 
comenta o Secretário de Transportes, Julio Lopes..."  

A PERGUNTA QUE NÃO QUER SE CALAR:  

Por que, no documento em que Trabalhadores estão sendo ASSEDIADOS 
para assinar, não consta data e nem a forma, como receberão valor acordado 
na medida em que estão dando "... a mais ampla e irrevogável quitação..."???  

PARA REFLEXÃO:  

1º. Poderia a RIOTRILHOS vender bens penhorados? Até poderia, desde que 
o valor apurado fosse integralmente revertido para quitar débito trabalhista... o 
que até hoje não ocorreu, em relação ao 1º LEILÃO; O SIMERJ tomará as 
medidas cabíveis a fim de regularizar esta situação.  

2º. O Sr. Secretário de Transportes mostra-se sensível as dificuldades dos 
TRABALHADORES METROVIÁRIOS... Indagamos:  

1. Por que não paga todos os débitos trabalhista da Riotrilhos com seus 
empregados?  
. Entre-níveis(1993) . DC-1996(4,44%); DC-1998(4,1%);  
. DC-1999(3,88%); . DC-2000(9,85%); DC-2001(7,069%);  
. DC-2002(9,16%); . DC-2003(32,95%);  

2. Por que não concorda com o ajuizamento dos ACORDOS COLETIVOS 
desde 2004?  

3. Por que há um ano, o mesmo secretário não teve a mesma "Sensibilidade", 
quando demitiu mais 120 chefes de família, durante o natal e o fim de ano? 
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