São Paulo, 13 de setembro de 2019.
CT. 026/2019
SINDIMETRO-MG – Sindicato dos Empregados
Metroviários e Conexos de Minas Gerais

e,

Transportes

Carta aos participantes do Seminário “A Privatização da CBTU na contramão
da mobilidade urbana”

Aos metroviários e metroviárias da CBTU,
Temos um grande desafio pela frente: enfrentar a tentativa de privatização da
CBTU, da Trensurb, do Metrô DF e de várias linhas do Metrô de São Paulo. A
Fenametro está engajada nesta luta e se juntará aos metroviários de todo
Brasil para enfrentar mais esta batalha.
Infelizmente, por razões de trabalho, não pude estar presente neste Seminário,
uma iniciativa fundamental do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais.
Os metrôs brasileiros estão sob forte ataque do governo Bolsonaro (PSL) e de
governos estaduais que o apoiam, e a categoria metroferroviária tem o desafio
de se organizar para enfrentar as tentativas de privatização.
Sabemos que a privatização só aumenta a precarização do trabalho, o
sucateamento do sistema, e as tarifas.
Precisamos dialogar com os trabalhadores e os usuários do sistema, para que
todos compreendam como a privatização é prejudicial e afetará negativamente
a todos.
Neste momento, a privatização tenta atingir não apenas os metrôs, como
diversas estatais brasileiras, a exemplo dos Correios - cujos trabalhadores
estão em greve e tem o nosso apoio -, da Eletrobrás e da Petrobras, com quem
devemos estar em unidade para enfrentá-la.
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Desejamos um ótimo Seminário a todas e todos e informamos que a diretoria
da Fenametro se reunirá no dia 19 de outubro, em São Paulo, junto aos
sindicatos e Federações metroferroviárias para organizar esta resistência.
Convidamos a todas e todos para participarem.
É o momento de unidade da categoria para barrarmos este ataque! Por
nenhuma privatização.

Celso Trapaga Borba
Presidente
Federação Nacional dos Metroviários
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