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03/08/06   Nº 285FENAMETRO

suspensa
Licitação da Linha 4 continua

Inconformados com a derrota 
imposta pelo Tribunal de 
Justiça (TJ) em 03/07, que 

impediu pela segunda vez o 
recebimento e abertura dos 
envelopes que definiriam a empresa 
exploradora da Linha 4 – Amarela, 
governo estadual e Cia. entraram 
com Agravo Regimental no TJ 
para tentar reverter esta situação, 
obtendo resultado parcialmente 
favorável, no julgamento realizado 
em 01/08 pela 3ª Câmara de Direito 
Público do TJ.

O juiz relator votou totalmente 
favorável aos metroviários, 
enquanto outros dois, incluindo 
o presidente da sessão, o 
desembargador Antônio Carlos 
Malheiro, decidiram dar condições 
para a realização do edital, com 
o recebimento e abertura dos 
envelopes, mas impedindo a 
contratação da empresa ganhadora, 
antes do julgamento do mérito do 
Agravo impetrado pelo Sindicato, 
que garantiu a liminar em 23/03.

Conforme explica o 

desembargador Antônio Carlos 
Malheiro, a liminar derrubada 
questionava a mudança de 
patrimônio mínimo das empresas 
concorrentes, problema já 
resolvido pelo Metrô, “mas ainda 
vamos analisar os outros pontos 
do recurso para julgar se essa 
parceria é justa ou não”.

Também é importante 
ressaltar que o Ministério Público é 
favorável à causa dos metroviários 
e da sociedade paulista, segundo 
manifestação do Procurador da 
Justiça, o Sr. Airton Florentino de 
Barros, que considera este processo 
“um prêmio ao empresário 
equivocadamente chamado 
parceiro”, e ainda“a consagração 
do capitalismo selvagem, o 
capitalismo sem risco para os 
poderosos, sempre em prejuízo 
popular”.

O Sindicato aguarda a 
publicação da sentença do TJ,  e 
terá o prazo de 15 dias para recorrer 
da decisão, abrindo, posteriormente, 
prazo igual para a empresa 

contestar . Feito isso, o TJ deverá 
apreciar o recurso do Sindicato, e 
deliberar sobre a manutenção da 
sentença ou sua reforma. Somente 
após a publicação desta decisão no 
Diário Oficial, e sendo confirmada 
a sentença, é que o Metrô poderá 
republicar o edital informando 
a nova condição, que impede a 
contratação da empresa ganhadora, 
abrindo o prazo de 30 dias para o 
recebimento dos envelopes.

Por isso, o que temos a fazer é 
continuar resistindo, mobilizando 
e divulgando a campanha “Diga 
Não à Privatização do Metrô”. 
O abaixo-assinado está pronto 
e em breve chegará em todas as 
áreas. Todos devem participar 
da coleta de assinatura junto à 
população. O abaixo-assinado 
estará disponível na página www.
naoaprivatizacaodometro.org.br.

Caso a empresa insista em 
marcar nova licitação o Sindicato 
convocará a categoria e São Paulo 
pode parar contra a privatização da 
Linha 4.

No dia 01/08, o Tribunal de Justiça (TJ) julgou o recurso impetrado pelo Metrô na tentativa 
de continuar o processo de concessão da Linha 4. A decisão do TJ, no entanto, impede a 
contratação de qualquer empresa até o julgamento da questão. O Sindicato vai recorrer da 
decisão, impossibilitando a continuidade do processo e caso o Metrô publique novo edital, 

a categoria será chamada a barrar na luta a entrega da Linha 4. 
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Campeonato Liga Master de vôlei feminino

TABELA DO CAMPEONATO
Data Horário Local Equipe X Equipe

04/08, sexta-feira 21:00 SIND.METROVIÁRIOS SIND.METROV. X PRISMA

08/08, terça-feira 21:30 7 DE SETEMBRO 7 DE SETEMBRO X SIND.METROV.

11/08, sexta-feira 21:00 SIND.METROVIÁRIOS SIND.METROV. x STO. AMÉRICO

17/08, quinta-feira 20:30 TALENTO TALENTO X SIND.METROV.

20/08, domingo 15:00 CANTAREIRA CANTAREIRA X SIND.METROV.

29/08, terça-feira 21:30 SIND.METROVIÁRIOS SIND.METROV. X BANESPA

31/08, quinta-feira 21:00 SIND.METROVIÁRIOS SIND.METROV. X INDIANO

05/09, terça-feira 21:30 SIND.METROVIÁRIOS SIND.METROV. X 7 DE SETEMBRO

16/09, sábado 14:30 CERET CERET X SIND.METROV.

17/09, domingo 12:00 INDIANO INDIANO X SIND.METROV.

Todas as interessadas em participar devem comparecer ao Sindicato 
às terças e quintas, a partir das 20h30, quando acontecem os treinos.       

Para participar do campeonato as interessadas devem ter mais de          
35 anos. Mais informações, disque: 6195-3607, com Marcelo. 

PRORROGADA!
Grande promoção de cobertores

A promoção de roupa de cama, mesa e banho continua 

no Sindicato até 08/08. Aproveite esta oportunidade. 

Todos os produtos com qualidade e a preços especiais. 

Não esqueça de trazer o crachá da Cia., seu CPF e 

cartão da conta bancária. Para saber mais informações 

entre em contato com Marcelo (6195-3607).




