
 

 

No dia 11 de julho, haverá um grande ato denominado DIA NACIONAL DE LUTAS e os 

metroviários, como sempre, não poderão ficar de fora. Desde a sua fundação o SIMERJ 

sempre esteve presente nas lutas dos trabalhadores do Brasil e, neste momento em 

particular, participou da vitoriosa luta da juventude e da população pela redução das 

tarifas do transporte público. Não podemos ficar parados. A Federação Nacional dos 

Metroviários se reuniu, hoje, dia 3 de julho em São Paulo, contando com a presença 

lideranças sindicais metroviárias de todo o país e deliberou por: 

 1º) Participar ativamente das manifestações e paralisações convocadas pelas Centrais 

Sindicais e movimentos sociais para o dia 11 de julho. 

2º) Como trabalhadores de transporte apresentamos a toda a sociedade nossas propostas 

para enfrentar o caos da mobilidade urbana: 

- Redução da tarifa rumo à tarifa zero. Transporte é um direito do da sociedade e não 

uma mercadoria para gerar lucros para os barões do setor; 

- Mais investimentos dos governos para garantir metrô e trem públicos, estatais e de 

qualidade; 

- Contra toda forma de privatização (PPPs – Parcerias Público-Privadas, concessões); 

- Contra as terceirizações; 

- Contra a estadualização da Trensurb e CBTU, que operam metrôs e trens em diversas 

capitais e 

- Pela valorização dos trabalhadores em transporte coletivo. 

3º) Destacamos também a importância da mobilização unificada dos trabalhadores para 

o fim do Fator Previdenciário, por mais investimentos em saúde, educação e moradia e 

pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário. 

Neste sentido, nós, metroviários do Rio de Janeiro, estamos abrindo um debate com toda 

a categoria para definirmos a nossa participação. Começaremos amanhã, dia 4, com os 

companheiros da MetrôRio, que estarão reunidos em assembleia de Acordo Coletivo, nos 

próximos dias, com os companheiros da Riotrilhos e no dia 10/07, com os Aposentados. 

  

 

Metroviários definirão formas de 

participação no Dia Nacional de Lutas 

Não fique fora desta luta! 

 


