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ESPECIAL 
CONTRA A 

PRIVATIZAÇÃO  

Assim que Alckmin anunciou seu projeto de privatizar a Linha 5, o Sindicato iniciou 
uma campanha para resistir a mais este ataque. Setoriais da manutenção, ida às 
áreas e os materiais do Sindicato foram todos dedicados ao tema, mostrando que a 
privatização é parte das medidas dos governos, federal e estadual, em momentos 
de crise. Assim, buscamos nos articular com todos os demais movimentos, centrais 
sindicais, partidos políticos, tudo o que possa somar-se nessa luta

H
oje podemos dizer que temos 
um amplo apoio dentro e fora 
da categoria para derrotar este 
projeto. Mas não podemos 

nos dar por satisfeitos, porque nosso 
inimigo é forte e injusto. Ao seu lado, estão 
os empresários, a mídia e muitos políticos. 
Ao nosso lado, temos a ampla maioria dos 
metroviários e metroviárias, além de muitos 
trabalhadores de outras categorias, movimentos 
sociais etc. Produzimos um manifesto de apoio 
com mais de 150 entidades e realizamos uma 
Audiência Pública, que lançou uma Frente 
Parlamentar contra a privatização do metrô, na 
Assembleia Legislativa.

Nossa luta é justa e ganha apoio. 

Precisamos ampliar a resistência, transformar 
nossa indignação em ação. Conquistar mais 
corações e mentes. O Sindicato está investindo 
pesado nessa batalha. A atitude de cada um 
pode fazer diferença. Converse com sua 
família, amigos, vizinhos e colegas, participe 
das atividades. A vitória contra a privatização 
depende da união de nossa força. Alckmin 
aposta na nossa desunião, em colocar a 
população contra os metroviários. Precisamos 
responder com a categoria unida, com a 
população que utiliza o Metrô e todos os 
movimentos que tomaram pra si essa batalha.

Juntos somos muito mais fortes e 
podemos derrotar a privatização do 
Metrô!

Da esquerda para a direita: setorial na Linha 5 e Audiência Pública na Assembleia Legislativa (lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Metrô Estatal)

22/10: ato contra a privatização na estação Anhangabaú

É possível derrotar
 a privatização



Na Linha 4 não existem Operadores de Trem 
e tudo indica que os monotrilhos também 
não terão esses pro� ssionais. O governo 
estadual já declarou que pretende acabar 
com os OTs nas Linha 5 e 2 até o � nal deste 
ano, com a implantação do CBTC. O objetivo 
do governador é privatizar todo o metrô e 
ele está “preparando” todas as áreas para 
isso. Está cortando postos de trabalho para 
depois entregar a empresa “enxuta” 
para a iniciativa privada. Enquanto 
isso, as obras continuam paradas 
tanto nos monotrilhos quanto 
na continuação da Linha 4 
(privatizada)

Alckmin “prepara” Metrô 
para a privatização
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Frota K: corrupção e 
prejuízo à população

Falhas graves nos trens reformados 
com contratos superfaturados provoca 
insegurança. Frota K mostra a relação 
direta entre o desvio de recursos públicos 
(parceria Alckmin/Alstom) e os prejuízos 
causados aos usuários e metroviários

Um dos maiores absurdos cometidos 
pelo governo Alckmin contra os usuários 
do metrô e os trabalhadores do setor 
foi o contrato de “reforma” de 98 trens. 
Em uma jogada do governo com um 
consórcio liderado pela multinacional 
Alstom, o contrato foi fechado em R$ 2,5 
bilhões. Até hoje, não foram “reformados” 
todos os trens. Entre os que passaram por 
reforma estão os da Frota K, que circula 
na Linha 3-Vermelha. Em um período de 

30 dias, a Frota K apresentou 696 falhas, 
que continuam acontecendo.  

O caso da “reforma” está sendo 
investigado pelo Ministério Público. O 
promotor que chefi a as investigações 
afi rmou que “Nova York comprou 300 
vagões em 2013 por R$ 600 milhões, 
enquanto o Metrô gastou quatro vezes 
mais para reformar 98 composições”. 
Com o dinheiro gasto seria possível 
comprar trens novos. 

As falhas da Frota K, além de 
colocar em risco a vida de usuários e 
metroviários, mostram  o verdadeiro 
roubo feito aos cofres públicos pela 
parceria Alckmin/multinacionais. Até 
agora, ninguém foi punido. 

Administração

Também para diminuir 
o efetivo, o governo está 
implantando o sistema 
SAP, que é um software 
administrativo que 
gerencia inclusive a parte 
de logística. Vários setores 
da Administração já estão 
sendo “enxugados” e, para 
cada serviço, o Metrô faz 
contrato específi co. 

Bilheterias

Com relação às 
bilheterias, o objetivo de 
Alckmin é privatizá-las, o 
que também provocaria 
diminuição dos postos de 
trabalho.

Segurança
A segurança patrimonial 

do Metrô já é terceirizada 
e houve a pulverização 
dos postos de trabalho dos 
ASMs, com a consequente 
diminuição do efetivo em 

cada área. Um passo que 
facilita o fi m de um corpo de 
segurança próprio.

Manutenção

A tática de precarizar 
o sistema para tentar 
“justifi car” a necessidade de 
privatizar o metrô se torna 
bem expressiva quando o 
assunto é manutenção. 

Há trem novo sendo 
desmanchado para usar as 
peças em outros trens por 
falta de investimento em 
peças de reposição. 

Como se não bastasse 
o quadro de funcionários 
cada vez menor, esses 
novos trens, em conjunto 
com os reformados, são 
de péssima qualidade e 
geram mais falhas e maior 
atenção, sobrecarregando 
ainda mais os trabalhadores, 
aumentando os casos de 
lesões e doenças relacionadas 
ao trabalho.   

reforma estão os da Frota K, que circula 
na Linha 3-Vermelha. Em um período de 

parceria Alckmin/multinacionais. Até 
agora, ninguém foi punido. 

Foto: Agência Pública
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Queima de arquivo em 2012
Em junho de 2012, em Itu, um incêndio 

criminoso destruiu mais de 15 mil caixas de 
documentos do Metrô. A ação contou com nove 
pessoas armadas e encapuzadas. Elas invadiram a 
empresa contratada que armazenava os papéis e 
roubaram os computadores. Em seguida, atearam 
fogo ao depósito. 

Os papéis referem-se ao período de 1977 a 
2011, abrangendo contratos, relatórios de falhas e 
documentos contábeis. O fato só foi noticiado em 
dezembro de 2012, pelo jornal O Estado de S. Paulo. 
Além das circunstâncias mais do que suspeitas do 
incêndio, o galpão onde estavam os documentos 
não tinha as mínimas condições para a guarda do 
material. 

Restrição das informações 
sobre falhas em 2013:

Em dezembro de 2013, o Metrô resolveu 
difi cultar o acesso de seus funcionários ao sistema 
de registro de falhas de trens, logo após várias 
reportagens apontarem falhas de segurança nas 
composições da Frota K. A frota foi reformada por 
empresas envolvidas nas denúncias do Propinoduto 
Tucano. 

Agora o sistema não dá acesso a esses tipos de 
informações e, mesmo para acessar dados comuns, 
para entrar no sistema o funcionário precisa 

submeter seu número de registro funcional e uma 
senha. A empresa se fechou ainda mais. Por quê?

Segredo de 15 anos para 
assuntos da PM em 2013

Ao todo, foram colocados em sigilo 26 assuntos 
de 87 documentos da PM. O decreto de Alckmin 
foi publicado no Diário Ofi cial de 17 de outubro de 
2013.

Sigilo de 25 anos para 
documentos em 2014

De forma sorrateira, em 2014 Alckmin publicou 
uma resolução que tornou sigilosos por 25 anos 
centenas de documentos do transporte público 
metropolitano (arquivos do Metrô, CPTM e ônibus 
da EMTU). Alckmin fez isso a menos de quatro 
meses da eleição que o reelegeria e em meio às 
investigações sobre o cartel para fornecer obras e 
equipamentos ao Metrô e CPTM.

Devido ao carimbo de ultrassecreto no material, 
os paulistas só poderiam saber os motivos exatos de 
atrasos em obras de linhas e estações em um quarto 
de século. Teve de recuar diante da repercussão da 
matéria da Folha e da pressão do Tribunal de Contas.

A nova resolução, contudo, determina que seja 
mantido o sigilo de documentos “cujo conhecimento 
possa comprometer a vida e a segurança dos 
usuários”. O que Alckmin procura tanto esconder?

“Terrorismo” para impor 
silêncio na Sabesp em 2015 

Essa é nova e confi rma que o cinismo de 
Alckmin não tem limites. O governador impôs 
segredos sobre dados para não divulgar a lista de 
626 “pontos prioritários” que não podem sofrer 
desabastecimento. A desculpa? A divulgação poderia 
causar vandalismo e o  “planejamento de ações 
terroristas”. 

Existe hoje o sigilo de 15 anos sobre todo 
o Cadastro Técnico e Operacional da Sabesp, o 
que é um verdadeiro absurdo, uma atitude digna 
dos tempos da ditadura. Tudo isso baseado numa 
justifi cativa insustentável que usa apenas suposições. 
Não há conhecimento de atos terroristas em São 
Paulo e no Brasil. 

100 anos de sigilo sobre 
presídios em 2015

No dia 3 de setembro de 2015 foi publicado 
no Diário Ofi cial um decreto impondo sigilo 
de até 100 anos para documentos de arquivo 
da Secretaria de Administração Penitenciária. 
Pressionado pela imprensa e a opinião pública, 
assinou um novo decreto, em 15 de outubro, 
revogando o sigilo e determinando que apenas o 
próprio governador, o vice, secretários de estado 
e procuradores poderão decidir, no futuro, sobre 
novas restrições.

A mais recente tentativa de Alckmin em esconder documentos da população fracassou diante da denúncia da Folha de S. Paulo 
e da pressão popular e do Tribunal de Contas do Estado. Alckmin, sem fazer alarde, decretou o sigilo por 25 anos de centenas 
de documentos do transporte público, incluindo arquivos da CPTM e do Metrô. Teve de recuar da sua manobra, mas continua 

colocando impedimentos para acesso livre aos documentos. Esse é o mesmo Alckmin que aponta a privatização como geradora 
de empregos. Veja outros momentos em que o governador tentou esconder informações da sociedade:

O que Alckmin quer esconder?
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Vale do Rio Doce: uma irregularidade atrás da outra
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A Vale do Rio Doce foi a maior 
e mais importante empresa brasileira 
privatizada por Fernando Henrique 
Cardoso (FHC). Em 1997, foi vendida 
em um processo fraudulento por 
um preço 28 vezes menor do que 
realmente valia, um grande presente 
do governo a grandes capitalistas que 
ganharam rios de dinheiro às custas 
do povo brasileiro. 

A primeira polêmica envolveu 
a cotação da estatal realizada pela 
corretora Merrill Lynch, que a avaliou 
em R$ 10 bilhões. A empresa foi 
acusada de subavaliar jazidas e o 

conjunto do complexo industrial da 
empresa, com patrimônio superior a 
R$ 100 bilhões.

Mais tarde se descobriu que a 
corretora era ligada à empresa Anglo 
American, participante do leilão. A 
estatal foi vendida por apenas R$ 3,3 
bilhões. 

Outra irregularidade foi a 
subestimação das reservas de minério 
sob controle da Vale. Segundo 
informações da própria Vale, as 
reservas de minério de ferro de 
Minas Gerais e da Serra dos Carajás 
eram de 12,9 bilhões de toneladas 

em 1995, muito acima dos 3,2 
bilhões de toneladas anunciadas 
na época da privatização. Além 
disso, a privatização da Vale foi 
inconstitucional por vender reservas 
de urânio, que são de propriedade 
exclusiva da União, alienar milhões 
de hectares de terras e permitir a 
exploração de minérios na faixa 
de fronteira, o que não poderia ser 
feito sem a aprovação do Congresso 
Nacional.

Dinheiro em caixa
A Vale foi privatizada com 

R$ 700 milhões em caixa, ou seja, 
um “bônus” recebido por seus 
compradores, o que era prática 
comum no chamado “Plano Nacional 
de Desestatização”. A Telesp tinha 
nada menos que R$ 1 bilhão em 
caixa ao ser entregue à espanhola 
Telefônica. 

Uma pergunta que fi ca no ar: a 
Vale, e várias outras grandes empresas, 
foram entregues à iniciativa privada 
com a desculpa de pagar a dívida 
pública. No entanto, a dívida só cresce. 

Cadê o dinheiro das 
privatizações?

Independente do 
nome usado para a 
privatização (concessão, 
parceria público-privada, 
desestatização...), ela 
geralmente é feita com 
muitas irregularidades, 
provoca demissões 
e, em muitos casos, 
aumento de tarifas

Vamos continuar nossa luta por um
Transporte público, estatal, de qualidade

e com tarifa socialmente justa

Petrobrás: longo processo de privatização
As empresas do Sistema 

Petrobrás estão sendo desmontadas 
e privatizadas aos pedaços. 
Terceirização e desnacionalização 
fazem parte de um longo processo de 
privatização da empresa, iniciado no 
governo de FHC, do PSDB, e seguido 
nos governos de Lula e Dilma, do PT.

A terceirização dos serviços 

se iniciou nas áreas de segurança e 
alimentação para tomar conta de 
todos os setores, incluindo atividades-
fi m, atualmente. No governo FHC, 
os terceirizados subiram para 120 mil 
funcionários. O processo continuou 
nos mandatos de Lula e Dilma. 

Em dezembro de 2014, 78% da 
mão de obra era terceirizada (cerca de 

343 mil funcionários), trabalhando 
em condições precárias, ganhando 
20% do que ganha o petroleiro direto 
e amargando altos índices de mortes 
por acidente de trabalho.  

Desnacionalização
A venda de ações é outra 

forma de privatização: vai perdendo 

peso estatal e vai dominando o 
setor privado, principalmente 
multinacional. Antes de 1997, o 
governo detinha 87% do total do 
capital da empresa. Em 2015, o 
governo já é minoritário. Hoje, 53% 
do capital total das empresas do 
Sistema Petrobrás é de propriedade 
privada. 

Dilma segue projeto de FHC 
e avança nas privatizações


