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julgamento libera privatização
Em julgamento realizado 

no Tribunal de Justiça, 
nesta terça-feira, 

28/11, juizes da 3ª Câmara da 
Fazenda Pública derrubaram, 
por três votos a zero,  a liminar 
que garantia a suspensão do 
processo licitatório da Linha 
4 – Amarela, permitindo que 
o governo do Estado e Metrô 
dêem continuidade ao processo 
de privatização, gerando graves 
prejuízos à população e para os 
atuais e futuros trabalhadores 
metroviários.

Esta decisão desastrosa 
contribui com a malversação 
do dinheiro público, bem 
caracterizada nesta privatização, 
quando o Estado dará uma série 
de benefícios à iniciativa privada, 
conforme já apontado pelo 

parecer do Ministério Público 
do Estado, que reconhece 
que a privatização da Linha 
4 representa “um prêmio ao 
empresário equivocadamente 
chamado parceiro” e ainda 
que “trata-se de manifesta 
capitalização das vantagens e 
socialização dos prejuízos, mal 
que faz da décima economia do 
Planeta a nação mais injusta na 
distribuição de riquezas”. “É 
a consagração do capitalismo 
selvagem, o capitalismo sem 
risco para os poderosos, sempre 
em prejuízo popular”.

Estranhamos a decisão 
do TJ, pois em outras 
oportunidades, como apreciação 
de recursos, ora dos metroviários, 
ora da Cia., houve, por parte dos 
juizes, manifestações favoráveis 

ao parecer do Ministério Público, 
inclusive com observação de que 
o TJ deveria fazer uma avaliação 
mais criteriosa no processo, em 
virtude de fortes indícios de 
problemas apontados na ação.

Temos certeza da justeza de 
nossa luta. Portanto, a decisão 
do TJ não nos fará recuar. O 
advogado do Sindicato, dr. Paulo 
Cunha, aguardará a publicação 
do acórdão da sentença para 
tomar as medidas jurídicas 
cabíveis, para reverter o processo 
de privatização.

Devemos continuar 
unidos e mobilizados para 
garantir o direito ao transporte 
público, estatal, acessível e 
com qualidade. “Diga não à 
privatização do Metrô!” Todos à 
assembléia!

Assembléia, quinta-feira,
30/11, às 18h30, no Sindicato

Pauta: Próximos passos contra a privatização e cotidiano da categoria

INJUSTIÇA!
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Pela liberdade de expressão
Recentemente, no PIT, 

a segurança patrimonial 
tentou impedir o diretor do 
Sindicato, Ronaldo Campos 
(Pezão), de distribuir o 
material informativo da 
Alternativa Sindical de Base. 
Fato semelhante ocorreu com o 
diretor da Fenametro, Onofre, 
que, ao distribuir o jornal 
da Federação, teve parte do 

material recolhido.
O Sindicato repudia a 

tentativa de cerceamento do 
direito de expressão, bem 
como a ameaça de sanções 
disciplinares, e esclarece que 
dentro do movimento sindical 
existem várias correntes de 
pensamento, sendo que entre 
elas se expressam na categoria 
metroviária também Unidade 

e Luta, Articulação Sindical, 
União Metroviária, entre outras. 

Estas ações representam 
a postura antidemocrática e 
truculenta do Metrô, que nos 
últimos tempos vem norteando 
a relação com a entidade 
sindical notadamente nas 
tentativas de criminalização do 
Sindicato, bem como de toda a 
sua direção.

Promoção de Panetones
Vai começar a tradicional promo-

ção de panetones Bauduco, Visconti 
e Tommy. Aproveite! Preços baixos e 
qualidade! 
Veja as datas e locais de venda:

Sindicato: 11 a 13 e 18 a 23/12,  
das 9h às 19h

Pátio Capão Redondo: 04 a 06/12,  
das 9 às 17h, no Bloco F

CCO: 07 a 11/12: das 9h às 17h,  
no subsolo

Metrô I: 12 a 14/12, das 9 às 17h,  
no térreo

PAT: 15, 18 e 19/12, das 9 às 17h,  
no Bloco S

PIT: 20 a 22/12, das 9 às 17h,  
portaria social

A comemoração dos 25 anos do Sindicato será 
no dia 15/12, a partir das 20h, na nossa sede, onde 
acontecerá um ato político seguido de baile de 
confraternização. Os convites serão distribuídos aos 
interessados pelos diretores.

Conforme publicado no 
Bilhete anterior, reiteramos a 
todos os metroviários que não 
efetuem pagamento de hora 
débito enquanto a Cia. não se 
reunir com o Sindicato para 
discutir a questão. Continua 

a orientação para que todos 
solicitem, através do histórico 
de atendimento, cópias dos 
espelhos e cartões de ponto de 
todo o período cobrado. Banco 
de horas: uma armadilha para o 
trabalhador. Não faça!

Horas débito

Na assembléia de quinta-
feira, 30/11, iremos debater o 
encaminhamento da campanha 

pelo pagamento da PR 
2006/2007, pois o Metrô se 
recusa a abrir negociações. 

PR

O Sindicato e sua assessoria 
estão solicitando junto ao 
Metrus reunião para debater 
a prorrogação do prazo de 
migração e os aspectos técnicos 

referentes à mudança de plano. 
Orientamos que a categoria 
não tenha pressa pela opção e 
aguarde um posicionamento do 
Sindicato.

Marcha em defesa do Salário Mínimo e redução do IR
O Sindicato convoca todos que tiverem disponibilidade para participar da III Marcha Nacional em Defesa 
do Salário Mínimo e pela correção da tabela do IR, que acontecerá em Brasília, no dia 6/12, com saída do 
Sindicato no dia 5/12, à tarde. Entrar em contato com a Secretaria Geral até sexta-feira, 01/12. Na ocasião, 

faremos contato com os membros da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados, onde foi solicitada a 
realização de uma audiência pública para denunciar o processo de criminalização do Sindicato e da diretoria.

Metrus: Plano I ou II?

Baile de 25 anos

Final do campeonato 
de Futsal

A final do XIX Campeonato Metro-
viário de Futsal acontecerá no sábado, 
9/12, a partir das 10h, com a disputa 
dos 3º e 4º lugares entre as equipes 
Carniceiro x Real Paulista, e a grande 
final será entre Ilha Quadrada x Mosteiro 
São Bento. Venham torcer e tragam 
seus amigos!


