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Lutar contra 
a política de 

privatização é 
defender os salários 

e as condições de 
trabalho. Visando 

uma luta maior, 
os trabalhadores 

da Manutenção 
mostraram o 

caminho ao se 
recusarem a 

remontar os trens 
canibalizados

Campanha Salarial 2016

Lutar contra a privatização 
é lutar por salários e direitos

ASSEMBLEIA
           30/3 (quarta-feira), 18h30, no 
Sindicato. Pauta: Campanha Salarial 2016

Teve grande repercussão na mídia o 
caso da canibalização e maquiagem 

de trens. Com o argumento de falta de 
peças, o Metrô passou a “depenar” 11 
trens nos Pátios Itaquera e Jabaquara. 
A empresa convocou os trabalhadores 
da Manutenção para remontarem os 
trens, procurando enganar a fi scali-
zação do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE).

Os trabalhadores realizaram uma 
assembleia e decidiram não fazer ho-
ras extras para esconder o desmanche 
dos trens. Foi uma decisão correta, que 
bateu de frente contra a política de pri-
vatização implantada pelo governo Al-
ckmin/Metrô. 

Eles procuram mostrar que o Me-
trô está em crise, mas essa suposta 
“crise” foi criada por Alckmin, que deu 
um calote de R$ 66 milhões das verbas 
da gratuidade, deixa 26 trens novos pa-
rados e está envolvido em escândalos 
de corrupção. Que crise é essa? O pró-
prio Alckmin, ao tentar justifi car o ca-
lote, disse que o Metrô é efi ciente.

Seminário
Para organizar a Campanha, serão 

realizadas setoriais, reuniões por áre-
as e o Seminário, que ocorrerá no dia 
9/4, a partir das 9h, no Sindicato. Parti-
cipe e leve suas sugestões para fechar-
mos a Pauta Complementar. 

Ato na estação Barra Funda contra a privatização do metrô
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D  ia de ir às ruas contra as mentiras de 
Dilma, Temer, Aécio, Alckmin e Cunha!
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Uma publicação do

Técnicos da Segurança 
Patrimonial contra o 
assédio!

Os Técnicos da Segurança Patrimonial pedem 
o apoio da categoria na luta contra o assédio que 
sofrem diariamente por parte de sua chefi a. Nos-
sos companheiros estão cansados de serem víti-
mas da arbitrariedade de um Departamento que 
faz uso de sanções disciplinares da Companhia 
para obrigá-los a cumprir ordens esdrúxulas, tal 
qual o acompanhamento de assembleias e seto-
rias do Sindicato! 

No próximo Plataforma traremos mais de-
núncias sobre o sucateamento da função de Técni-
co de Segurança Patrimonial. 

Audiência Pública no dia 6/4
Parte da Campanha Salarial é realização de uma Audiência Pública no dia 6/4, às 
18h, na Assembleia Legislativa. Será denunciada a atuação do governo Alckmin 
no processo de sucateamento do metrô. Desvios, o calote de R$ 66 milhões da 
gratuidade e os escândalos do Propinoduto Tucano e da Merenda Escolar estão na 
pauta. Participe! 

Dilma e o PT atacam os trabalhadores com o ajuste fi scal, leis 
repressivas, privatização e corrupção. O PMDB de Cunha e o 

PSDB de Aécio e Alckmin fazem o mesmo. Diante da crise política 
instalada desde o ano passado, o Sindicato defi niu uma posição 
muito clara: Fora todos eles! Acreditamos que o Impeachment 
não é a solução, precisamos derrotar esse governo e essa oposição 
nas ruas, com lutas, greves e mobilizações. 

Por isso, no dia 1º de Abril, convidamos todos e todas a mar-
char de forma independente contra esses dois campos que atacam 
os trabalhadores, o povo pobre e a juventude. Esta manifestação 
é articulada pelo Espaço de Unidade de Ação, uma unidade que 
o Sindicato constrói.

1º de Abril 1º de Abril

Audiência Pública no dia 6/4
Parte da Campanha Salarial é realização de uma Audiência Pública no dia 6/4, às 
18h, na Assembleia Legislativa. Será denunciada a atuação do governo Alckmin 
no processo de sucateamento do metrô. Desvios, o calote de R$ 66 milhões da 
gratuidade e os escândalos do Propinoduto Tucano e da Merenda Escolar estão na 
pauta. pauta. Participe! Participe! 

Posição da minoria da Diretoria 
sobre a crise política
Contra o Impeachment orquestrado 
pela direita reacionária

Contra o ajuste fi scal e as 
contrarreformas do governo Dilma

Em defesa das Liberdades 
Democráticas, a saída é pela 
esquerda

Chega de Sufoco, todos contra 
Alckmin e a política de privatização

Posição da minoria da Diretoria 
sobre a crise política
Contra o Impeachment orquestrado 
pela direita reacionária

Contra o ajuste fi scal e as 
contrarreformas do governo Dilma

Em defesa das Liberdades 
Democráticas, a saída é pela 
esquerda

Chega de Sufoco, todos contra 
Alckmin e a política de privatização

Todos à manifestação na av. Paulista! 
Dia 1º, às 16h, concentração no Masp

5º Encontro Nacional de 
Mulheres e Plenária Nacional dos 
Metroferroviários
Durante os dias 19 e 21 de abril acontecerá o 
Encontro das Mulheres e do dia 21 a 23 será 
a Plenária Nacional dos Metroferroviários. 
As inscrições para delegadas 
e delegados do Encontro e da 
Plenária vão até o dia 5/4 e o 
prazo para envio de textos para 
as duas atividades é até 8/4. 
Tanto as inscrições como os 
textos devem ser enviados através 
do e-mail imprensa@fenametro.org.
br. Participe!


