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Companheiros (as)

Continuamos nos reunindo com a empresa para cobrar ações efetivas que possam resolver a questão da Segurança Operacional. Nas últimas semanas os confrontos entre os vendedores ambulantes e os agentes de segurança voltaram a
se intensificar, inclusive com mais uma agressão covarde ao companheiro da
linha 2.
Essas agressões covardes não podem passar impunes pela gestão do MetrôRio,
cabe à empresa garantir a integridade física dos trabalhadores conforme previsto
no contrato de concessão. Questionamos a empresa o fato de que as abordagens
continuarem acontecendo de forma isolada, e em alguns casos sem a presença de
policiamento militar, também apontamos falhas no procedimento nº 49 – GPT
de 28/08/2017, principalmente quanto o destino das mercadorias apreendidas, o
que tem aumentado a tensão entre os ambulantes e o CSM.
A empresa informou a criação de um grupo de trabalho específico para tratar do
assunto e o contato permanente com os órgãos de segurança pública. Reforçamos a necessidade urgente de aumentar o efetivo do CSM, além do aperfeiçoamento dos procedimentos de abordagem e controle de retenção das mercadorias.
Alertamos o compromisso da empresa em garantir a integridade e a saúde laboral dos trabalhadores.
Enviamos ofício aos presidentes das Cipa1 e Cipa 2, cobrando uma maior participação da Comissão nos problemas da segurança e o agendamento de reunião
com a participação do SIMERJ. Companheiros é hora de caminharmos todos
juntos na buscar do fortalecimento do CSM, e aqueles que tiverem críticas e
sugestões podem enviar ao sindicato que encaminharemos à empresa.
Envie sugestões e críticas para o Whatsapp: (21) 99878-9209

