Audiência Pública
Obras do Metrô em Discussão
Projeto da BHTrans é rejeitado
O SINDIMETRO apresentou um estudo demonstrando que o grande fluxo de
usuários do Barreiro encaminha-se para o
Centro e região hospitalar. Diante disso, a
conexão do Barreiro ao Calafate, tal como
foi apresentado pelo representante da
Prefeitura, exigiria que o usuário fizesse
uma baldeação para a linha 1 para chegar
A Comissão Especial de Estudo ao Centro, numa situação em que os
das Obras de Ampliação do Metrô trens já viriam lotados desde Contagem.
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parcial das linhas. A sugestão comum foi
Houve uma concordância geral, a de que as obras da linha 3 sejam postergaexceção do representante da Prefei- das, em favor da implantação integral da
tura, que a proposta apresentada não linha 2 até Santa Tereza.
atende à demanda prioritária da comunidade. O projeto da BHTrans prevê
a extensão da linha 1 até Novo Eldorado, em Contagem; modernização dos trens, com a instalação
de ar-condicionado; aumento de 4
para 6 vagões por trem; melhorias no
acesso às estações e na integração com
transportes complementares. Além
disso, está prevista a implantação dos
trechos iniciais das linhas 2 e 3.
De acordo com o cronograma da
BHTrans, a Prefeitura deve contratar
o serviço de topografia e sondagem
e, a partir dos dados extraídos, será
contratada uma empresa para elaboração do projeto de engenharia.

O CREA apoiou a priorização do trecho
Barreiro – Santa Tereza e alertou para a
importância de se pensar BH como uma
cidade metropolitana que deve incluir
Ribeirão das Neves, Betim, Contagem e
outros municípios próximos.
A PPP em discussão
O SINDIMETRO, junto com os
representantes das comunidades,
questionou a necessidade de se estabelecer parcerias com a iniciativa
privada para elaboração do projeto,
uma vez que o governo já conta com

a CBTU e técnicos habilitados envolvidos com o sistema metroviário.
Respondendo ao representante da
BHTrans que para justificar a parceria
com o setor privado defendeu a PPP,
o engenheiro Adão Guimarães, representando a CBTU afirmou “a Prefeitura
precisa mudar essa mentalidade de
que o metrô é caro e, se não dá lucro,
não funciona. O retorno é o atendimento à população, é a garantia de
transporte público de qualidade. Em
qualquer lugar do mundo, o serviço
de metrô precisa ser subsidiado. Se
custa ao governo, ele que dê conta
disso”.
Por fim, ficou decidido que os
vereadores buscarão agendar uma
audiência com o atual Prefeito Marcio
Lacerda e representantes das entidades
presentes, além da realização de um
Seminário sobre o Metrô e o transporte público na região metropolitana,
após as eleições municipais.
Sem a presença da categoria...
A ausência mais sentida foi a da categoria que, mais uma vez, não se fez presente, como se esse problema não lhe
dissesse respeito. É preciso acabar com
essa concepção que aos metroviários
só interessa a campanha salarial e o
dinheiro no bolso. Se passar o projeto
tal como pretendem os governantes, a
primeira coisa que vai acontecer é a demissão dos antigos empregados, por
onerarem o sistema. Pensem nisso!

As obras não têm previsão de início. O custo total do projeto será de R$
2,950 bilhões, sendo R$ 1 bilhão repassado pelo Orçamento Geral da União,
R$ 750 milhões de financiamento federal e outros R$ 1,2 bilhão de recursos da PBH, Governo de Minas e Parcerias Público-Privadas (PPPs).
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SINDIMETRO participa do
CECUT-Minas
Em início de junho a CUT-MG realizou
o seu Congresso para discutir a luta dos
trabalhadores em Minas e no país e também para eleger a sua nova direção.
O SINDIMETRO, que elegeu a companheira Alda como a representante
do Sindicato no Congresso, teve a oportunidade de cobrar uma maior participação da CUT na luta que levava a
categoria, além de aprovar uma moção
de repúdio às PPPs, instrumento dos
processos de privatização dos serviços
públicos, como se viu recentemente

nos aeroportos e agora no Metrô-BH.
A nova direção eleita já demonstrou
que estará mais presente na luta dos
trabalhadores. A presença da companheira Bia, presidente eleita da CUTMinas e coordenadora do Sind-UTE/
MG, em nossas assembléias durante a
greve, foi um bom começo.
Ainda como resultado da discussão no
Congresso e da necessidade de mudanças
na direção da CUT, o SINDIMETRO conquistou uma vaga na nova gestão. Nos
próximos 3 anos o companheiro Leôncio

será um de seus membros e um de seus
objetivos é aprovar a realização de uma
campanha em todo o estado contra as
PPPs, que estão ocorrendo em diversos
setores públicos, a saber: elétrico, água,
saúde, educação e agora transportes.

CONCUT decide marchar a Brasília
Uma das propostas aprovada e
apoiada pelo SINDIMETRO no Congresso Estadual da CUT foi a de
uma Marcha à Brasília para cobrar
de Dilma as reivindicações dos trabalhadores, entre elas o fim das

PPPs e a reestatização das empresas privatizada.
Essa discussão também foi
feita no Congresso Nacional da
CUT, que decidiu realizar uma
Marcha a Brasília em 15 de agosto

para exigir do governo Dilma e do
Congresso Nacional outra política, que atenda aos interesses dos
trabalhadores.
O SINDIMETRO que desde o
princípio apoiou essa proposta,
estará presente na Marcha e espera contar também com o apoio
e a participação da categoria.
Também no Congresso Nacional,
a partir da participação do companheiro
e diretor do SINDIMETRO, Davi Policarpo, foi aprovado uma moção
repudiando as PPPs e a intenção
do governo Dilma de privatizar o
Metrô-BH, a partir da sua transferência para o governo estadual e
prefeitura de BH.
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