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Repressão em Brasília:

Mais de 150 mil contra
Temer e suas Reformas!
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Trabalhadores de todo o País marcharam em Brasília, em
24/5, contra o governo Temer e as Reformas da Previdência
e Trabalhista enfrentando repressão policial. Centrais
Sindicais convocarão uma nova Greve Geral para continuar
a luta pela aposentadoria, nossos direitos e Fora Temer!

O

povo deu mais uma
demonstração de que não
aceita as Reformas de Temer.
O Ocupa Brasília de 24/5 foi mais
um recado ao ainda presidente
e ao Congresso Nacional: não
perderemos a aposentadoria e os
direitos trabalhistas!
Foi uma grande manifestação
e deu sequência positiva ao Dia
Nacional de Lutas (15/3) e à Greve
Geral (28/4). Uma delegação
de metroviários participou
da mobilização. O repúdio às
Reformas e ao governo Temer é
grande em toda a sociedade.
Repressão
Além da repressão e violência
policial durante a Marcha,
Temer ainda baixou um decreto
autorizando as Forças Armadas

a reprimir manifestações até
31/5, provável dia de votação da
Reforma Trabalhista. Foi obrigado
a recuar e revogar o decreto no dia
seguinte (25/5).
Greve Geral
O Ocupa Brasília mostrou
a capacidade de luta dos
trabalhadores mas a luta continua.
As Centrais Sindicais e movimentos
populares estão unidas e marcarão
uma nova Greve Geral para barrar
as Reformas e por Fora Temer!
 Contra a Reforma da
Previdência!
 Contra a Reforma Trabalhista!
 Pela revogação da lei da
terceirização!
 Nenhum direito a menos!
 Fora Temer!

Metroviários em
Campanha Salarial
Antes mesmo de iniciar as
reuniões de negociação com o
Sindicato, o Metrô enviou carta
aﬁrmando que pretendia cortar
uma série de conquistas dos trabalhadores. Nas rodadas de negociação, a empresa reaﬁrmou
seu objetivo de retirar os Adicionais Noturno e de Periculosidade
e acabar com o Plano de Saúde da
categoria, entre outras maldades.
Os metroviários não aceitam
perder seus direitos. Por isso,
decretaram Estado de Greve em
22/5 e realizarão amanhã (30/5,
terça-feira), uma assembleia
para decidir os próximos passos
da Campanha Salarial. Lutamos
também por um transporte público, estatal e de qualidade com
tarifas mais baratas, acessíveis
aos usuários.
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Participe!

Audiência Pública Contra
a Privatização do Metrô
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Nesta segunda-feira realizaremos uma Audiência Pública para
discutir e continuar a luta contra a privatização das Linhas 5-Lilás
e 17-Ouro do metrô. A Audiência acontecerá na Assembleia
Legislativa, a partir das 19h, no Plenário Tiradentes

O

evento tem o apoio, além
dos metroviários, de parlamentares de todas as
esferas, sindicalistas e lideranças de movimentos populares. Todos contra o projeto do
governador Alckmin (PSDB) de
entregar à iniciativa privada
um patrimônio do povo, que é o
metrô.
Se concretizada, a privatização, haverá precarização das
condições de trabalho, aumento da tarifa e da insegurança no
sistema. Participe. A população
será a maior prejudicada com a
entrega do metrô.

Presenças conﬁrmadas:
Carlos Giannazi – Deputado
Estadual (PSOL)
 Orlando Silva – Deputado
Federal (PCdoB)
 Luiza Erundina – Deputada
Federal (PSOL)
 Leci Brandão – Deputada
Estadual (PCdoB)
 Raul Marcelo – Deputado
Estadual (PSOL)
 Zico Prado – Deputado
Estadual (PT)
 Sâmia Bomﬁm – Vereadora
(PSOL)
 Altino Prazeres – PSTU
 Guilherme Boulos – MTST


Índio – Intersindical
Douglas Izzo – CUT
Onofre Gonçalves – CTB
Luiz Carlos Prates (Mancha)
- CSP-Conlutas
 Cabral – Unidos Pra Lutar
 Padre Jaime – Movimento de
Transporte da Zona Sul
 Paulo Pasin – Fenametro
(Federação Nacional dos
Metroviários)
 Cristiane Queiroz
– Pesquisadora da
Fundacentro
 Sindicato dos Metroviários
de SP





Metrô contrata ex-executivo da Odebrecht
A empresa está envovida em vários escândalos
de corrupção, inclusive o Propinoduto Tucano

Em abril, em meio a várias
denúncias de corrupção envolvendo a Odebrecht, inclusive em
esquemas que envolvem a Cia.
do Metrô, o governo do Estado
determinou a contratação de
um ex-executivo da empreiteira.
Uma publicação do

Lucas Pereira Elias Benvenuto,
gerente comercial da Odebrecht até janeiro deste ano, será
o responsável pelo “Departamento de Estudos de Demanda,
Integração e Viabilidade de Empreendimentos”.

O nome grande e pomposo
na prática representa o departamento que tem como objetivo implementar a entrega do
Metrô à iniciativa privada por
meio de privatização ou terceirizações.
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