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Aluta dos 
metroviários em sua 
Campanha Salarial 

se insere numa grande 
luta que os trabalhadores 
brasileiros enfrentam 
para a preservação de 
seus direitos e os ataques 
dos governos, como a 
reforma da Previdência, a 
reforma Trabalhista e as 
privatizações.

Por isso, as nossas 
reivindicações não 
poderiam deixar de 
incorporar estas lutas 
gerais que afetam a toda 
a população. Um dos 
principais eixos de nossa 
campanha é a defesa 
da empresa pública, 
estatal e de qualidade, 
que é a garantia para 

continuarmos a prestar um 
serviço de qualidade no 
transporte da população. 

Aliás, mais uma vez 
os metroviários tiveram 
o reconhecimento da 
população que elegeu 
o Metrô como o melhor 
serviço público na cidade 
de SP, o que muito nos 
orgulha e estimula a nossa 
luta em defesa da empresa 
pública que deve ter como 
principal objetivo o bom 
atendimento da população 
usuária e a redução do 
preço da passagem.

Portanto, caso 
continue a intransigência 
de Doria e da direção da 
empresa, nesta terça-feira, 
dia 30/04, o metroviários 
poderão entrar em GREVE.

Em Campanha Salarial, metroviários 
enfrentam a intransigência do metrô e do 
governo Doria que insistem em atacar os 
direitos e salários dos metroviários e, ainda, 
tentam punir a categoria por usar o colete da 
Campanha Salarial, que também chama a luta 
contra a reforma da Previdência

Metroviários podem 
PARAR AMANHÃ

1º DE MAIO UNIFICADO contra 
o FIM DA APOSENTADORIA!

No Dia do 
Trabalhador todas 
as Centrais Sindicais 
brasileiras  estão juntas 
contra a reforma da 
Previdência do governo 
Bolsonaro (PSL). No ato 
de 1º de Maio elas vão 
anunciar os próximos 
passos da luta. O tema deste ano é 
“Contra o fi m das aposentadorias; por 
mais empregos e salários decentes”.

O evento está previsto para 
começar às 10 horas no Vale do 
Anhangabaú com shows gratuitos 

de artistas como Leci 
Brandão, Ludmilla, 
Simone e Simaria,  
Maiara e Maraísa, 
Paula Fernandes, 
Mistura Popular, entre 
outros. À tarde haverá 
ato político. 

Os metroviários 
estão usando coletes e adesivos 
contrários à reforma e realizando 
atividades como o Café com o Usuário, 
nas estações, onde já colheram 
milhares de assinaturas contra o 
plano de acabar com a aposentadoria.   

  No Vale do Anhangabaú a partir das 10 horas. Participe!

Plebiscito contra a reforma da Previdência
As Centrais Sindicais lançaram um abaixo-assinado 
nacional contra a reforma da Previdência do governo 
Bolsonaro. Participe você também desse movimento. 
Assine o abaixo-assinado.

Em assembleia em 25/4, metroviários decidem pela GREVE
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