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No Dia do Metroviário lembramos o esforço 
e a luta para oferecer à população um serviço 
da melhor qualidade. Para que isso tenha 
continuidade, batalhamos duramente contra 
a privatização e a terceirização 

Categoria sempre na luta por um 
metrô público, estatal e de qualidade

Parabéns aos metroviários 
O Sindicato dos 

Metroviários de SP 
comemora com sua 
categoria este dia pois 
os metroviários são 
os responsáveis pelo 
transporte diário de 
mais de 4,5 milhões de 
pessoas. Não é à toa 
que recebemos vá-
rios prêmios, inclusive 

internacionais, pelo 
bom atendimento aos 
usuários. As pesquisas 
sempre mostram que a 
população considera o 
metrô o melhor trans-
porte público. 

Por isso, é funda-
mental derrotar as pro-
postas de privatização 
e a terceirização.

 26/10: Dia do Metroviário

O metroviário se orgulha de 
seu trabalho e de prestar 
um serviço essencial à 

população. Mas a qualidade no 
atendimento tem duas inimigas 
mortais: a privatização e a tercei-
rização. 

As Linhas 4-Amarela, 5-Lilás e 
17-Ouro (monotrilho) já estão nas 
mãos de grandes empresas. O alvo 
agora é a Linha 15-Prata (mono-
trilho). A terceirização já atingiu 
várias bilheterias e o governo 
pretende avançar esse processo. 

O metrô não deve fi car na mão 

dos grandes empresários, que só 
visam o lucro e pouco se lixam 
para a população. Se a privatização 
e a terceirização avançarem, as 
consequências serão a queda na 
qualidade do atendimento, tarifa 
mais alta, mais superlotação e 
falhas. 

As enormes fi las nas bilhe-
terias terceirizadas e a maior 
quantidade de falhas nas Linhas 4 
e 5 mostram como o nosso metrô 
pode fi car nos próximos anos, caso 
continue a entrega do transporte 
público. 

ATENÇÃO! 
Nestas eleições NÃO VOTE em 

candidato que quer tirar direitos 

dos trabalhadores e que defende 
as privatizações!


