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O sufoco pelo qual trabalhadores e usuários dos transportes públicos passam diariamente na região 
metropolitana de São Paulo tem responsáveis: o descaso dos governos com o transporte

Chega de SUFOCO nos transportes! Dia 13 de fevereiro 
(quinta-feira). Concentração: às 16h30, no Vale do Anhangabaú

Ao invés de garantir um serviço essencial 
para toda população, os governos 
preferem que ele seja uma mercadoria 

para atender às máfi as do Metrô, da CPTM e dos 
ônibus. São grandes empresas multinacionais e 
nacionais que dominam os transportes através de 
processos de privatizações, concessões, PPPs e 
contratos superfaturados.

Somos nós que sentimos as consequências 
do lucro deles. Nosso sufoco vem aumentando 
diariamente. No dia 4/2/2014, chegamos ao 
ápice de uma situação insuportável. O Metrô 
fi cou parado por cinco horas devida à sucessivas 
falhas, falta de funcionários e, principalmente, 
pela superlotação. No entanto, o governador 
Geraldo Alckmin tentou encobrir as suas 
responsabilidades jogando a culpa nos usuários.

Toda esta situação só vai mudar quando 
o transporte for realmente público, controlado 

pelos trabalhadores e usuários. Por outro lado, 
a redução da tarifa rumo à tarifa zero é vital 
para que todos tenhamos acesso a esse serviço 
essencial.

Assim, estamos convocando um ato para 
o dia 13/2, às 16h30, no Vale do Anhangabaú, 
para lutarmos contra o sufoco diário sofrido 
pelos usuários e os trabalhadores do transporte 
público.

Tem dinheiro para a Copa, 
mas não tem para o transporte
A falta de investimento no transporte 

público contrasta com o caminhão de dinheiro 
despejado para a Copa do Mundo. 

Para os governos Dilma, Alckmin e 
Haddad, a prioridade é a FIFA.

Nossa prioridade é o povo trabalhador que 
sofre com o transporte caro e superlotado.

Nossa pauta:
 Mais transporte público estatal 

e de qualidade: metrô, trem e 
ônibus!

 Mais funcionários!
 Fora máfia dos transportes! 
 Prisão de corruptos  e corruptores!
 Devolução do dinheiro de 

corrupção! 
 Fim dos contratos superfaturados!
 Redução da tarifa rumo à 

tarifa zero!
 Estatização sob controle dos 

trabalhadores e usuários!

Chega de SUFOCO 
nos transportes!
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