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Aluta dos metroviários 
faz parte de uma 
grande batalha que 

os trabalhadores brasileiros 
enfrentam para a preservação de 
seus direitos e contra os ataques 
dos governos, como a reforma 
da Previdência, a reforma 
Trabalhista e as privatizações. 

Nossas reivindicações 
incorporam as lutas gerais 
que afetam toda 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. 

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.

Hoje teremos uma assembleia 
decisiva, que pode decidir 
por uma greve amanhã. Se 
o governador Doria aceitar, 
trabalharemos com as catracas 
liberas à população. 

Metroviários podem 
PARAR amanhã!

Neste ano, as manifes-
tações e comemorações do 
Dia do Trabalhador em São 
Paulo marcaram a unifi cação 
de todas as Centrais Sindicais, 
pela primeira vez na história, 
em um evento com mais de 
200 mil pessoas no Vale do 
Anhangabaú. O motivo prin-
cipal da unidade e grande 
mobilização foi a rejeição à 
reforma da Previdência do 
governo Bolsonaro.

Na parte da manhã ocorreu 
ato político e à tarde shows com 
diversos artistas, como Leci 
Brandão, Maiara e Maraísa e 
Ludmilla. 

ABAIXO-ASSINADO 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.
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Manifestação 
histórica 

lota o Vale do 
Anhangabaú!

Desafi o ao governo: CATRACAS LIVRES
Os metroviários estão em 
Campanha Salarial desde o 
início de abril. Desde então, 
estamos procurando de 
todas as formas negociar 
com o Metrô e o governo 
Doria. Assim como fi zemos 
nos últimos anos, estamos 
desafi ando o governo 
estadual: aceitamos trabalhar 
em vez de fazer uma greve, 
transportando com segurança 
os usuários, com as catracas 
liberadas. Se a greve 
acontecer, a responsabilidade 
é do governo Doria


