
Assembleia no dia 8 de agosto vai discutir 
a participação da categoria no grande 
Ato Público que está marcado para 
14 de agosto, a partir das 15h, no Vale do 
Anhangabaú, contra a corrupção e por 
um transporte público de qualidade
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Chega de corrupção nas 
obras do Metrô e CPTM!

Acesse: www.metroviarios.org.br                 Twitter: http://twitter.com/Metroviarios_SP

A cada dia que passa mais 
informações são veiculadas 

sobre o escândalo de corrupção 
em obras do Metrô e da CPTM. A 
princípio foi apurado o valor de R$ 
50 milhões como sendo desviado. 
Agora, o valor que está sendo 
informado é de R$ 425 milhões. 

O fato é que a multinacional 
Siemens denunciou um esquema 
de corrupção que é organizado 
pelo PSDB no governo estadual 
desde a administração de Mário 
Covas. Esse esquema foi mantido 
por Serra e agora por Geraldo 
Alckmin. 

Para vencerem concorrências 
com preços superfaturados, um 
grupo de 18 empresas (Siemens, 

Alstom, Bombardier, CAF e 
Mitsui entre elas) corrompeu 
políticos e autoridades ligadas ao 
PSDB. A Siemens declarou que o 
governo do Estado deu seu aval à 
formação do cartel para licitações 
de obras no Metrô. 

Entre os contratos que estão 
sendo investigados pelo Ministério 
Público estão três que indicam 
superfaturamento nas Linhas 2 e 5 
do Metrô e a contratação da série 
3000 e manutenção das séries 2000 
e 2100 da CPTM. 

Com todo esse dinheiro que 
foi desviado dos cofres públicos, 
seria possível realizar a ampliação 
da rede metroviária e ferroviária 
e termos uma tarifa muito mais 

razoável para os usuários. E está 
claro que esse esquema é apenas 
a ponta do iceberg de uma rede 
criminosa que desviou muito 
mais dinheiro.

Para protestar contra a 
corrupção dos sucessivos governos 
do PSDB e lutar por um transporte 
público de qualidade, o Sindicato 
dos Metroviários de SP e várias 
outras entidades estão organizando 
uma grande Ato Público no dia 14 
de agosto, a partir das 15h, no Vale 
do Anhangabaú. 

A assembleia do dia 8 
de agosto vai discutir nossa 
participação nesse ato. Chega de 
corrupção! Redução da tarifa, 
rumo à tarifa zero! 

Assembleia, quinta-feira, 8/8,
18h30, no Sindicato Pauta: Organização do Ato 

Público do dia 14 de agosto



02 BILHETE

Fique atento para as Setoriais de Agosto

Às 18h do mesmo dia, no 
Sindicato, a Comissão eleita 
dos trabalhadores vai tratar dos 
encaminhamentos da reunião 
de manhã. O assunto também 
será discutido na assembleia do 
dia 8 de agosto. A reunião com 

a empresa no dia 7 também 
discutirá os seguintes assuntos: 
processo em trâmite no Ministério 
Público do Trabalho sobre o 
saldo acumulado de horas débito/
crédito até janeiro de 2013; 
convênio farmácia; reajuste do 

CCV (processo de equiparação 
com Oficiais da GMT); Plano de 
Carreira da Manutenção; Aprendiz 
Senai; Serralheiros e Pintores 
Industriais e a necessidade de 
contratação de empregados para o 
Pátio Jabaquara. 

A devolução do Imposto 
Sindical aos não-sócios vai 
ocorrer do dia 5 ao dia 16 de 

agosto, das 9 às 12h e das 
14 às 17h. De acordo com 
decisão da assembleia, será 

descontado R$ 30,00 do valor 
da devolução referente à 
Campanha Salarial.

Dia Horário Local
5/8

(segunda-feira)

8h
9h

23h30

l EPB Diurno
l George Loeb. (Rua da Quitanda)
l EPB Noturno

6/8
(terça-feira)

10h
13h30
14h30
23h30

l PIT
l METRÔ I
l Base VTD (MRS/VTD+BFU)
l PIT+PCA

7/8
(quarta-feira)

10h
14h30
23h30

l PAT+WJA 
l Base TRD (MRS/TRD+TUC)
l PAT+WJA 

8/8
(quinta-feira)

8h
10h45
14h30
23h30

l Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU
l Líbero Badaró – Gde. São Paulo + Conde de Prates (Hall do andar)
l Base PSO (LUM/IMG/VMN)
l Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN) + SAU

9/8
(sexta-feira)

23h l Base LUZ + Fazendinha e TUC

12/8
(segunda-feira)

8h
8h
9h

l Base PPQ-Fazendinha + LUZ e TUC
l Base PCA
l CIDADE II

13/8
(terça-feira)

8h
11h
14h

23h15

l PCR Diurno
l CCO
l Base VBE
l PCR Noturno

14/8
(quarta-feira)

8h
10h
23h

l Base BFU (MRS/BFU + REP e DBL)
l PTI (Pátio Tamanduateí) – Bloco N
l Base REP+BFU

16/8
(sexta-feira)

9h30
13h30

l Canteiro de Obras GEO + GEM (Rua Vergueiro, 2.850)
l Canteiro de Obras GE4 (Rua Oscar Freire, 1.237)

Redução da progressão será 
discutida em reunião com a empresa

Técnicos de Sistema Metroviário

Está agendada para 7 de agosto (quarta-feira), às 9h30, uma reunião 
com o Metrô para discutir a redução da progressão dos Técnicos 

Devolução do Imposto Sindical


