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ESPECIAL

Presente de Natal do Metrô Rio 
é demissão em massa dos 

empregados
Os empregados do Metrô 
Rio estão pagando um pre-
ço muito alto pela má gestão 
e incompetência da empresa.
Depois de superestimar o nú-
mero de usuários na linha 4 e 
alocar recursos acima do previs-
to nas obras. A empresa  ainda 
mantem um corpo de gerentes e 
de coordenadores cheio de pri-
vilégios às custas do suor e sa-
crifício laboral dos empregados. 
Questionados sobre seus privi-
légios, ainda tem a desfaçatez de 
afirmar que estudaram para isso, 
como bem disse o coordenador 
do setor de Receita Tarifária, 
como se todos os outros empre-
gados não tivessem seus méritos.
Confirmando a total indife-
rença dos gestores, as vésperas 
do Natal, a empresa vem de-
mitindo em massa os empre-
gados, na tentativa de manter 
os privilégios da alta gestão e 
os dividendos dos acionistas.
A direção alega que os desli-
gamentos são ajustes para en-
frentar a crise econômica, mas 
as últimas delações demons-
tram que recursos da empresa 
foram parar no escritório da 
esposa do governador, fato que 

será investigado com mais profun-
didade no decorrer da “Operação 
Calicute” da Policia Federal, con-
forme a mídia vem denunciando.   
A verdade é que empregados que 
dedicaram sua vida e suas forças 
em prol da empresa agora são de-
mitidos sumariamente e muitos 
ainda são desqualificados como 
forma de justificar o desligamento. 
Essa postura tem criado um am-
biente de insegurança e descrédito 
dos empregados com o Metrô, que 
não tem sido transparente com os 
trabalhadores exigindo deles um 
compromisso que não é reciproco.
O sindicato tem feito sua parte, 
mesmo com as inúmeras tentati-
vas de ingerência da empresa ten-
tando impedir o funcionamento da 

entidade, com ações na justiça 
visando alterar o Estatuto do 
SIMERJ a seu favor; impedin-
do que diretores possam par-
ticipar das reuniões sindicais. 
Culminando, inclusive, na ação 
trabalhista que reverteu à afir-
mação da empresa de tentar 
responsabilizar a companheira 
Elisangela pela culpa do atrope-
lamento que Ceifou a sua vida,  
fato que ocorre costumeiramen-
te com os usuários do Metrô.
O Sindicato não vai abrir mão da 
luta, mas não lutamos sozinhos. 
É hora da categoria se mostrar 
indignada com a postura da em-
presa, caso contrário, você pode-

rá ser a próxima vítima.
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