São Paulo, 25 de junho de 2019.
CT. 021/2019
Ilmo. Sr. Rogério Correia
Deputado Federal
C/Cópia
Deputada Professora Marcivânia
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administação e Serviço Público
Prezado Senhor,
Aos metroviários da CBTU
Eu, Celso Borba, presidente da Fenametro, entidade que representa
nacionalmente a categoria metroferroviária, por motivos de trabalho, não pude
estar presente hoje nesta audiência, mas gostaria de me solidarizar com a luta
dos metroviários da CBTU que todos os dias enfrentam os desafios da
precarização do trabalho e do avanço das privatizações.
As tarifas práticas pela CBTU eram chamadas de sociais por terem um valor
um pouco mais acessível para população, e a empresa está há alguns anos
tentando aumentá-la, chegando a ser derrotada nas ruas e na Justiça pelos
metroviários.
A Fenametro acredita que o aumento não vem para beneficiar os usuários e
nem mesmo os trabalhadores. O aumento da tarifa elitiza o transporte, dificulta
o seu acesso e prejudica a população.
O lucro obtido não é revertido em melhorias no sistema, e por isso, a
Federação, que está em luta contra a privatização dos metrôs no Brasil,
acredita que quanto maior a tarifa, mais atrativa se torna a concessão do metrô
para a privatização.
No Rio de Janeiro, onde o Metrô é privado e tem uma das tarifas mais altas do
país, os salário dos trabalhadores é o menor entre os metroviários do país, há
muitas demissões e a população sofre com a falta de funcionários.
Acreditamos que o transporte público deve ser tratado como um direito, e não
pode se estruturar na lógica da mercadoria. Enquanto servir ao lucro privado
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serão os trabalhadores que sofrerão, com a precarização do trabalho, e os
usuários, com altas tarifas e sucateamento do sistema.
Não às privatizações!
Não ao aumento das tarifas.
Por um metrô/trem públicos, estatais, de qualidade, e rumo à tarifa zero
Atenciosamente,

Celso Trapaga Borba
Presidente
Federação Nacional dos Metroviários

Rodrigo Dell Amonica Kobori
Secretário Geral
Federação Nacional dos Metroviários
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