
ComuniCado
para a população do rio

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviários, Veículos leves sobre trilhos e Monotrilhos  do 
Rio de Janeiro  -  SIMERJ Gestão 2015/2017 - Filiado à FENAMETRO 

  Rua Santa Amélia, 41 - Praça da Bandeira - CEP. 20260-030 - Rio de Janeiro 
www.simerj.org.br  simerj@simerj.org.br

 21/06/2016

2
3

1

4

5

DISCRIMINAÇÃO COM O USUÁRIO!  
A Linha 4 terá capacidade para transportar mais de 300 mil passageiros por dia, 
ligando General Osório a Jardim Oceânico (Barra). Entretanto em agosto, prazo 
previsto para inauguração, a entrada será somente para a chamada “família olím-

pica” e o público que for assistir aos jogos, o restante da população 
usuária será impedida de utilizar a Linha 4!

OBRA SUPERFATURADA 
Ainda são necessários quase um bilhão para a sua conclusão. Iniciada em 2010 a obra 

foi orçada em R$ 8,4 bilhões com prazo de término previsto para 2015. 

OBRA SERÁ ENTREGUE INCOMPLETA
Os trens vão operar em sistema manual e o piloto automático estará implantado no fim 

do ano. A estação Gávea somente será entregue em 2017. 

TESTES OPERACIONAIS SERÃO MÍNIMOS
Segundo Jonas, o ritmo intenso nas obras da Linha 4 para concluir os trabalhos para 
atender os jogos olímpicos é motivo de preocupação, pois o prazo para os testes ope-
racionais é curto e irão durar apenas 60 dias. A operação com passageiros começaria 

em fevereiro de 2016. O prazo reduzido de testes pode resultar em acidentes!

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
ALERTA PARA RISCOS

Foi noticiado na imprensa que o presidente do TCE, Jonas Lopes Carvalho, acredita 
que a decisão de abertura ou não do metrô é política. O TCE solicitou ao Estado docu-
mentos que detalhem os testes que já foram executados e as medidas que estão sendo 

tomadas para garantir a segurança dos passageiros. 

Segurança doS paSSageiroS da 
Linha 4 do metrô em riSco 

durante aS oLímpiadaS!



...sem conforto e cobra uma das tarifas
mais caras do Brasil : R$ 4,10

OLIMPÍADAS... 
ORGULHO PROFUNDO!

METRÔ PARADO...
VERGONHA PRO MUNDO!

METRÔ Linha 4      
é uma empresa do 

       Grupo INVEPAR !
O MetrôRio transporta cerca de 800 mil pessoas por dia...

O MetrôRio paga o piso de R$ 931,73 
inferior ao atual piso estadual : R$ 1.052,34.

O MetrôRio tem falta de pessoal para atendimento e
ainda assim demite cerca de 300 (trezentos) 

funcionários por ano.


