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Temer (PMDB) quer 
que os(as) trabalhado- 
res(as) paguem pela 

crise. Para isso, quer aprovar 
uma reforma trabalhista que 
retira direitos, uma reforma 
da Previdência que acaba 
com a aposentadoria e a PEC 
241 (que agora tramita como 
PEC 55), que poderá congelar 
por 20 anos os investimentos 
em serviços públicos essen-
ciais à população. 

Ele ainda quer liberar 
a terceirização para todos 
os setores das empresas, 
ampliar a privatização e 

caminha a passos largos 
para entregar o pré-sal, a 
maior riqueza natural do 
País, para multinacionais 
estrangeiras. Temer conta  
com o total apoio da mídia 
e do Poder Judiciário para 
realizar um grande ataque 
aos(as) trabalhadores(as) e 
ao povo brasileiro. 

Vamos demonstrar ao 
governo que os(as) trabalha-
dores(as) não aceitam per-
der direitos. Os(as) metro-
viários(as) participarão das 
seguintes atividades do dia 
11/11:

Governo Temer quer acabar com a aposentadoria, 
a CLT e os serviços públicos. Centrais Sindicais, 
movimentos populares e sindicatos marcaram para 
11/11 o Dia de Mobilização Nacional  contra a PEC 
241 (agora PEC 55) e toda a retirada de direitos. 
Os metroviários participarão desta mobilização

11/11 é o Dia de 
Mobilização Nacional

25/11: Construção 
da Greve Geral!

O Sindicato considera importante a 
categoria metroviária participar das mobili-
zações pela construção de uma Greve Geral. 
Por isso, na assembleia do dia 17/11 vamos 
avaliar junto aos(as) metroviários(as) como 
poderemos contribuir com as mobilizações 
nacionais que acontecerão em 25/11, incor-
porando nossa luta contra a privatização. 
Faremos esta discussão nos locais de tra-
balho. No próximo material divulgaremos o 
Calendário das Setoriais. 

O que está em jogo são nossos empregos, 
a aposentadoria e os serviços públicos como 
saúde e educação. 

ADESIVO da campanha

ASSEMBLEIA: 17/11  
Quinta-feira, às 18h30, no Sindicato.

Pauta: participação no dia 25/11 e avaliação de desempenho

 Uso de adesivo
 Distribuição de uma Carta Aberta à População e 
 Participação do Ato Público na Praça da Sé, às 16h30. 
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Uma publicação do

M+T cria unidade na luta em 
defesa do transporte público

Movimento Mais Transporte

O Brasil atravessa 
uma grave crise. 
A economia está 

em situação recessiva, o 
desemprego atinge qua-
se 12% da população e 
os trabalhadores sofrem 
com ataques aos direi-
tos e conquistas, como o 
fi m da CLT, da Previdên-
cia Pública e o sucatea-
mento de patrimônios 
e serviços essenciais. O 
transporte é alvo dos es-
tragos realizados pelos 
governos. 

O metrô de São Pau-
lo transporta cerca de 5 
milhões de passageiros 
todos os dias. Este ser-
viço é realizado há 45 
anos pela empresa pú-
blica Companhia do Me-
tropolitano de São 
Paulo, ligada ao go-
verno estadual. No 
entanto, o trans-
porte está amea-
çado pelo governo 
Alckmin que quer 
entregar este patri-
mônio para empre-
sas privadas.

A população 
necessita de um 

transporte que atenda 
as suas necessidades 
e não seja mais uma 
forma de seu sufoco 
diário. Uma pesquisa 
realizada pelo Ibope, 
em 2014, apontou que 
1/4 da população pas-
sa ao menos 2 horas 
diariamente no trans-
porte público. Mais re-
centemente dados da 
Delpom mostram que 
o número de ocorrên-
cias de assédio às mu-
lheres aumentou de 
92, em 2015, para 119, 
neste ano.

Um amplo grupo de 
pessoas e coletivos de-
cidiram se reunir para 
realização de formas 
de luta em defesa do 

transporte públi-
co de qualidade. 
No dia 23 de no-
vembro acontece-
rá o lançamento 
do M+T. Nesse dia 
vai acontecer a 
apresentação de 
uma pesquisa re-
alizada referente 
ao transporte pú-
blico.

O M + T será lançado no dia 23/11, às 10h, no Hotel Excelsior. Nesse dia será 

apresentada uma pesquisa   sobre o transporte público

Participe do lançamento do M + T: 

23/11, 10h, 
no Hotel Excelsior 

(avenida Ipiranga, 770 – próximo ao metrô 
República). Lute por um transporte público, 

estatal e de qualidade. 


