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Privatização da L-15

Mais um leilão de
cartas marcadas!
Marcado para 11/3 (segunda-feira), o leilão de privatização da Linha
15-monotrilho já tem uma “vencedora”, a CCR, a mesma que ganhou
as Linhas 5 e 17 em janeiro de 2018. O edital é totalmente direcionado
para que a CCR leve mais uma linha. Um absurdo completo!
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acidentes. E o governo estadual, agora sob comando de outro
tucano, João Doria, não resolve
a questão da segurança e ainda
insiste na continuidade da privatização da linha. Irresponsabilidade total!
Não à privatização da L-15!
Privatização mata!

Ato contra a entrega
do patrimônio público
Manifestação contra a privatização

E

m uma Coletiva de Imprensa realizada em 7/3, o Sindicato denunciou as irregularidades que estão acontecendo no
processo de privatização. O Sindicato também entrou com uma
Ação Popular com o objetivo de
impedir o leilão.
No texto da Ação está clara

a perda de patrimônio público
com a privatização. O lance mínimo no leilão é de R$ 153 milhões.
Somente com a implantação de
um dos sistemas do CBTC foi gasto cerca de R$ 170 milhões, sem
contar todas as outras despesas.
O CBTC, por sinal, está provocando uma série de falhas e

Caso o leilão ocorra, o Sindicato continuará denunciando todas
as ilegalidades e lutando para a
anular a privatização. Estaremos
em frente à Bolsa de Valores (rua
15 de novembro, 275), no dia 11/3,
a partir do meio dia, data marcada do leilão, para protestar contra
a entrega do patrimônio público à
CCR, que já administra as linhas
4, 5 e 17 e está criando um monopólio no setor de transportes.

Assembleia, 12/3 (terça-feira),
18h30, no Sindicato

Pauta: aprovação da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial, terceirização
das bilheterias e continuidade da luta contra a privatização da L-15
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Campanha Salarial 2019

Seminário discutiu Pauta
de Reivindicações
No dia 23/2, um sábado,
foi realizado o Seminário da
Campanha Salarial no Sindicato. Nesse dia, a diretoria
do Sindicato, ao lado de vários ativistas da base, discutiram a Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial.

No dia 12/3, durante a
assembleia da categoria, a
Pauta será discutida e aprovada para ser enviada à empresa. A assembleia também
discutirá a terceirização das
bilheterias e a luta contra a
privatização da L-15.

Reunião dos ASMs
É importante que os ASMs se organizem
para encaminhar suas pautas da Campanha
Salarial, junto com as demais áreas. Todos
os ASMs estão convidados para uma reunião
no dia 12/3, às 15h, no Sindicato. Participe!

Lute como uma metroviária

Já reafirmamos diversas vezes que o 8 de Março não é uma
data para homenagear as mulheres. A data continua sendo um
momento de batalha na busca por
uma sociedade mais igualitária.
Foram as mulheres que primeiro marcharam contra a reforma da
Previdência de Temer, foram as mulheres que disseram #EleNão durante o período eleitoral. Foi na figura de
uma mulher negra, Marielle Franco,
assassinada há um ano, que enxergamos o protagonismo feminino.

Uma publicação do

No Metrô é inaceitável a
quantidade de casos que evidenciam a falta de respeito. Não aceitamos ser subestimadas em nossa
capacidade, ao mesmo tempo em
que somos alvos de cantadas e
piadinhas da chefia e de colegas,
passando até por situações de assédio sexual e moral.
Este ano saíremos às ruas
mais uma vez para gritar que não
aceitaremos a reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria. Estamos cansadas de ser-

mos enxergadas como enfeite ou
objeto: nosso espaço é na política!
Não iremos nos calar perante a
triste quantidade de feminicídios
que temos visto todos os dias na
mídia. E chamamos a todos que
estejam conosco: lutem como uma
metroviária!
Participe do ato: 8 de março, a partir das 16h, no vão do
Masp (Avenida Paulista, 1578).
Secretaria de Mulheres
do Sindicato
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