
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Na última quinta-feira (7/11), 
a Justiça Federal decretou o 
bloqueio de 60 milhões de 

reais em bens de cinco envolvidos 
no Caso Alstom. Três deles são ex-
diretores da CPTM. O bloqueio 
foi pedido pela Polícia Federal que 
investiga o esquema de cartel e 
pagamento de propinas pela empresa 
Alstom a dirigentes do Metrô, da 
CPTM e estatais da área de energia nos 
governos de Covas, Serra e Alckmin. 

O dinheiro da corrupção é o 
dinheiro que falta para acabar com 
o sufoco da população no transporte 
e para honrar o Acordo Coletivo dos 
metroviários. 

Foto: arquivo/Sindicato

Os metroviários marcaram greve para amanhã (13/11). 
Os motivos são os casos de corrupção no Metrô e o não 

cumprimento do Acordo Coletivo fi rmado com os trabalhadores

Foto: arquivo/Sindicato

Metroviários podem 
PARAR AMANHÃ!

Chega de roubalheira!
O Sindicato dos Metroviários de São Paulo 

continuará exigindo a apuração de todas 
as denúncias, o afastamento de todos os 
envolvidos e a devolução do dinheiro desviado. 

Se o Metrô parar, a culpa é de Alckmin e da 
direção da empresa! 
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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Alckmin quer 
privatizar tudo!

O Consórcio Move 
São Paulo, formado 
por empresas como 

Odebrecht e Queiroz Galvão, 
vai assinar o contrato de R$ 9,6 
bi até o fi nal do ano, podendo 
chegar até R$ 22 bi.

Lucro garantido até em 
caso de terremoto

Da mesma forma que na 
Linha 4-Amarela, o governo 
vai arcar com a maior parte dos 
custos e as empresas terão seu 
lucros garantidos até em caso de 
terremoto ou queda de meteoros, 
conforme edital.  

O governo de São Paulo 
quer repetir esta maracutaia nas 
áreas de saneamento, transporte, 

energia, habitação, saúde e 
presídios com contratos de 
até R$ 60 bi, até o fi nal de 
2015. Nesta semana quer 
privatizar o projeto Casa 
Paulistana e a Linha 18 
do Metrô.

PPP também é 
privatização! 
Chega de 
entregar o 
patrimônio 
público!
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Novembro é o mês da Consciência Negra

Sindicato dos Metroviários de SP
Acesse: www.metroviarios.org.br  Facebook: Metroviarios_SP   Twitter: http://twitter.com/Metroviarios_SP

A Linha 6-Laranja do Metrô será privatizada por meio 
de uma PPP (Parceria Público-Privada). Apenas um 
grupo participou do processo, “vencendo” a 
licitação por WO. O mesmo aconteceu no leilão 
de petróleo de Libra feito pela presidenta Dilma

O Brasil é um país racista. A população negra é 
discriminada nas escolas, no trabalho e nas ruas. 

O Sindicato dos Metroviários está na luta contra o racismo! 
Participe, você também!


