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Trabalhadores, estudantes, ativistas e milhares 
de pessoas se preparam para realizar uma 
grande manifestação contra as medidas 

antipopulares de Dilma, Renan Calheiros e Michel 
Temer, através do Ajuste Fiscal,  Agenda Brasil 
e cortes no orçamento, assim como barrar a 
tentativa da velha direita, representada por Aécio 
e seu partido, o PSDB, apoiada pelos setores mais 
conservadores, de retomar o governo por meio de 
manobras.

Logo no início do ano tivemos as MP’s que 
cortaram seguro-desemprego, abono-salarial e 
PIS. Mais adiante, Dilma implantou o “Plano de 
Proteção ao Emprego”, reduzindo salários. Na última 
segunda (14/9) o governo federal anunciou mais 
um corte, dessa vez de R$ 26 bilhões, e planeja a 
volta da CPMF, mais um tributo a ser pago pelos 
trabalhadores. O desemprego aumenta cada vez mais 
e a infl ação voltou com tudo. 

Contra a privatização!
A Marcha também é contra a privatização,  

por isso participaremos ativamente da manifestação 
do dia 18/9 e de todas as formas de luta contra os 
ataques ao povo. Vamos barrar estes retrocessos 
e avançar em conquistas aos trabalhadores e por 
um transporte público, estatal e de qualidade!

Tomar as ruas contra a retirada de direitos!

Marcha Nacional 
18 de setembro. Participe!
Concentração: 15h no vão do Masp. Saída às 17h



2 BILHETE

Não à privatização!

METRUS: Metrô insiste em não pagar 
plano de saúde para aposentados

O Comitê em Defesa do Metrô 
Estatal terá nova reunião no 

dia 23/9 (quarta-feira), às 18h30, 
no Sindicato. O Comitê vai 
organizar novas manifestações, 
como a que foi realizada no dia 
1º/9, na estação Capão Redondo. 
É importante a sua participação 
nessa reunião. Teremos uma longa 
batalha pela frente.

Uma Semana Nacional Contra 
a Privatização será realizada de 5 a 
9/10, organizada pela Fenametro, 

com utilização de um adesivo. Uma 
Audiência Pública acontecerá em 
6/10, em Brasília, para discutir 
a privatização do metrô de BH. 
Sindicatos de outros estados enviarão 
representantes. Nesse mesmo dia 
haverá a distribuição de uma Carta 
Aberta Nacional. 

No dia 8/10 será realizada uma 
Audiência na Assembleia Legislativa 
de São Paulo. Também será editado 
um Plataforma especial sobre a 
privatização. 
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Comitê terá reunião em 23/9

No dia 15/9 ocorreu uma reunião 
entre o Metrô, Metrus, Comissão 

dos Metroviários e Comissão dos 
Engenheiros. O Metrô novamente 
disse que não tem recursos para 
garantir o Metrus para aposentados e 
afi rmou que os metroviários devem 
resolver o problema. Os metroviários 
reafi rmaram sua posição de que é o 
Metrô que deve bancar o plano de 
saúde para os aposentados. 

O Metrô comprometeu-se em 
apresentar dados, em uma nova 
reunião, para mostrar qual é o 
custo para garantir o Metrus para 
aposentados.  

Com relação à fraude entre 
Metrus e Banif que desviou R$ 137 

milhões do Instituto, o Sindicato está 
estudando uma forma de buscar o 
ressarcimento desse valor por meio de 
uma ação jurídica. 

Eleições no Metrus
Entre 21/9 e 5/10 será realizada 

a eleição para o Metrus. É muito 
importante a eleição de companheiros 
comprometidos com a categoria 
para evitar fraudes e desmandos no 
Instituto. 

Você receberá uma senha 
para votação em sua casa e poderá 
votar pela Internet. O Sindicato 
disponibilizará um computador para 
que você possa votar. 

042 / 043
A assembleia do dia 15/9 decidiu 

que o Sindicato continuará discutindo 
com a empresa os critérios dos códigos 
042/043. Vamos exigir do Metrô uma 
planilha com os dados individualizados. 

Recarga do Bilhete Único
Os usuários do metrô continu-

am sofrendo com o fechamento das 
cabines de recarga do Bilhete Único. 
Reafirmamos que os metroviários é 
que devem fazer esse serviço. São 
profissionais competentes e treinados 
para desempenhar essa tarefa. 

O desentendimento entre o Metrô 
e as empresas que realizavam o serviço 
é uma pequena amostra do que pode 
acontecer se o metrô for privatizado. As 
empresas abandonam suas funções se 
o retorno financeiro não é considerado 
suficiente por elas. Já pensou o que 
pode acontecer com o funcionamento 
do metrô nas mãos da iniciativa privada?

Seguranças
Na primeira quinzena de novem-

bro será realizado um Seminário sobre 
Segurança no Transporte. Traremos 
especialistas para discutir o assunto. 

Com relação aos ataques do 
Datena aos seguranças do metrô, 
o Sindicato procurou a produção do 
programa Brasil Urgente. Eles disseram 
que o apresentador não vai voltar atrás 
nas suas declarações e que o programa 
não dará espaço aos seguranças para 
esclarecerem o que de fato aconteceu 
no dia 1º/9, quando um usuário faleceu 
na estação Sé. O Sindicato vai exigir, na 
Justiça, o direito de resposta. 

Delegado Sindical
As eleições para Delegado Sindi-

cal foram adiadas até o final de outubro. 
Até lá você poderá se inscrever. Estão 
garantidas as inscrições já feitas. 


