
Abaixo-assinado 
contra as transferências 
dos OTM 1 da L5

4 de Janeiro de 2018

565Nº

Não à privatização!

 Pauta: Plano de Lutas contra a privatização, transferência compulsória dos 
OTM1 da L5 para outras linhas e outros ataques à categoria

Após suspender 
o leilão de 
privatização, o 

TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) autorizou o 
processo de entrega das 
linhas, que acontecerá na 
sede da Bolsa de Valores. 
Alckmin quer ceder 
a operação comercial 
das linhas à iniciativa 
privada, a princípio, por 
20 anos. 

A população 
brasileira é contra a 
privatização. Uma recente 
pesquisa do Datafolha 

apontou que sete em cada 
dez brasileiros são contra 
a entrega de empresas 
públicas.

Para resistir a mais 
esse ataque de Alckmin, 
vamos discutir e votar 
um Plano de Lutas na 
assembleia de 9/1. Está 
agendada para o dia 11/1 
(quinta-feira), às 14h, na 
sede do Sindicato, uma 
reunião do Comitê em 
Defesa do Metrô Estatal 
que também defi nirá 
várias ações contra a 
privatização.

ASSEMBLEIA, 9/1

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

O leilão de privatização das Linhas 5 e 17 
está marcado para 19/1. Na assembleia, 

vamos discutir um calendário de atividades 
contra a entrega das linhas. Também na 

pauta as transferências dos OTM 1 da
 Linha 5 para outras linhas e o quadro mínimo

Está circulando nas áreas um abaixo-
assinado denunciando a terceirização das 
bilheterias, as transferências compulsórias 
dos OTM1 da Linha 5 para outras linhas e 
a redução do quadro de funcionários nas 
estações. Participe! O Sindicato enviou uma 
carta ao Metrô exigindo a interrupção do 
processo de transferência dos OTM 1.

 (terça-feira), no Sindicato

Assembleia dia 9/1 
aprovará Plano de Lutas

Ato na estação Capão Redondo contra a privatização 
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Uma publicação do

A Comissão Organizadora do 12º Congresso, com o objetivo de 
proporcionar a participação do maior número possível de 

metroviários no evento, alterou algumas datas

12º Congresso: 
alterações nos prazos

A inscrição de delegados 
ocorrerá de 8/1 a 22/1/18. Já a 
eleição dos delegados aconte-
cerá de 29/1 a 7/2/18. A fi cha 
de inscrição está disponível 
no site (www.metroviarios.

org.br) e no aplicativo do Sin-
dicato. Também poderá ser 
retirada no Sindicato ou com o 
diretor da sua área.

O prazo para apresenta-
ção das teses começou em 2/1 

e terminará em 2/2/18. Um 
Bilhete específi co sobre o 12º 
Congresso será distribuído nos 
próximos dias. Nele constará 
todos as informações sobre o 
evento.

Ao lado de outros sindicatos e de movimentos sociais, participaremos de 
um ato contra o aumento das tarifas dos transportes. Será realizado no 
dia 11/1 (quinta-feira), a partir das 17h, em frente ao Teatro Municipal 

11/1: ato contra o aumento das tarifas

Todo ano a história 
se repete. Prefeitos e 
governadores aproveitam 
o período de férias e 
anunciam aumento das 
tarifas do transporte 
público. Em São Paulo, Doria 

e Alckmin reajustarão, em 
7/1, as passagens dos 
ônibus e metrô de R$ 3,80 
para R$ 4,00. 

Doria e Alckmin, mais 
uma vez, prejudicam a 
população para benefi ciar 

os empresários. Por 
isso, é preciso resistir a 
esse ataque. É uma luta 
importante para impedir 
que uma grande parcela da 
população seja impedida de 
se locomover.


