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Categoria vota

Assembleia também decidiu pela retirada de 
uniforme e uso de colete a partir de 23/5. 
Seguranças utilizarão braçadeira da Campanha 
Salarial. Haverá nova assembleia no dia 23/5 com 
indicativo de greve de 24 horas no dia seguinte

Os trabalhadores, reuni-
dos em assembleia no dia 

19/5, decidiram pela decreta-
ção de Estado de Greve diante 
da decisão da empresa em re-
tirar direitos e não apresentar 
até agora índice de reajuste 
salarial e benefícios. 

Agora é o momento de 
intensifi carmos o processo 
de mobilização de categoria. 
Outras atividades também 
já estão marcadas, inclusive 

a distribuição de uma Carta 
Aberta à População na segun-
da-feira e um ato público na 
terça-feira (veja calendário ao 
lado). Buscaremos unifi cação 
com as categorias do Estado 
que estão em campanha. 

Participe de todas as ati-
vidades convocadas pela ca-
tegoria. Nenhum direito a 
menos! Não à privatização 
do metrô! Reintegração dos 
demitidos, já!

ESTADO DE GREVE
Calendário de Luta

23/5 (segunda-feira), 
18h30, no Sindicato.

20/5 (sexta-feira):
 Uso de adesivo da Campanha Salarial
 Ato, às 17h, na Sé
23/5 (segunda-feira):
 Retirada de uniforme e uso do colete. 

Seguranças usarão braçadeira
 Distribuição de Carta Aberta à População
 Reunião com os OTM3 no Sindicato, às 10h30 

e 15h30
 Assembleia com indicativo de greve 

para 24/5
24/5 (terça-feira): 
 Ato Público, às 17h, na Praça Roosevelt, 

com categorias do  funcionalismo público 
estadual em luta
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TCE: desfalques afetam qualidade 
do atendimento ao público

Segundo relatório do TCE, a divisão da PR, mudanças das 
datas de pagamento e adiamento de férias não se justifi cam
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Uma publicação do

O Tribunal de Contas do Es-
tado de SP (TCE-SP) apre-

sentou um relatório sobre a 
prestação de contas do Metrô 
no dia 18/5. O TCE deixou cla-
ro que os ataques feitos pela 
empresa não representaram 
economia para a empresa. 
Segundo um trecho do docu-
mento, “acrescente-se que são 
medidas que podem ter im-
pacto direto na prestação de 

serviços aos usuários”. 
O TCE também apurou 

que, em 2016, o Estado deixa-
rá de repassar R$ 111 milhões 
referente à gratuidade, o que 
também impactará na quali-
dade dos serviços prestados à 
população, devido à falta de 
quadro.

Mais um detalhe impor-
tante: o TCE prevê que, até o 
início de 2017, outros trens 

novos estarão na situação de 
“fonte de peças”, ou seja, serão 
canibalizados. 

Nesse sentido reforçamos 
que o Metrô tem dinheiro para 
atender as reivindicações da 
categoria. O governo do Esta-
do deve rever sua política de 
sucateamento através da re-
tirada de recursos do Metrô 
estatal para privilegiar o setor 
privado.

do atendimento ao público
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