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Audiência Pública: categoria lota auditório
contra a privatização das bilheterias

A categoria respondeu à convocação do Sindicato e
lotou a Assembléia Legislativa na quarta-feira, 26/8,
para a audiência pública que discutiu a privatização
do sistema de arrecadação da CPTM.
Participaram dos trabalhos vários deputados e os
sindicatos que integram o Fórum em Defesa do
Transporte (Sindicato dos Ferroviários de São Paulo
e demais sindicatos dos ferroviários, dos Metroviários
e dos Condutores de São Paulo).
Durante a audiência, os representantes dos sindicatos
e os parlamentares colocaram suas posições
em relação à pretensão do Governo do Estado e
Prefeitura de São Paulo em privatizar o sistema de
arrecadação das empresas públicas de transporte
(CPTM, Metrô, SPTrans e EMTU), transferindo toda
arrecadação dessas empresas de transporte para o
vencedor da licitação, valor que gira em torno de R$
5 bilhões por ano.
Em sua fala ao plenário, o presidente Eluiz ressaltou a
importância da categoria se engajar nesse movimento,
para que os Governos estadual e municipal não

entreguem o filão das empresas de transportes para
a iniciativa privada. Para ele, se isso acontecer, o
caminho é o sucateamento e a queda da qualidade
dos serviços, “já as empresas só visam lucro”. Eluiz
disse ainda que a população precisa estar consciente
do que realmente vem acorrendo, diferentemente
do que o Governo propaga na mídia. “O Governo
usa nosso dinheiro para reformar as estações,
implantar novas tecnologias e depois entrega para a
iniciativa privada? Temos que ir à justiça, denunciar
ao Tribunal de Contas, pois, estão nos tirando não
apenas postos de trabalho, mas também, um grande
patrimônio”, concluiu o presidente do Sindicato dos
Ferroviários de São Paulo.
A CPTM já terceirizou alguns setores, como a
segurança, a limpeza, manutenção de via permanente
e anunciou para o dia 24/09, a abertura dos envelopes
das empresas interessadas na concessão para
reforma e manutenção da frota de trens da Linha 8
“Diamante”. Se não reagirmos, em pouco tempo não
existirá mais a categoria ferroviária.

Fiquem atentos às convocações do Sindicato! Vamos juntos em busca dessa vitória!
Essa luta é de todos. Participem!

