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Alckmin diz NÃO a 
liberação das catracas!
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Os metroviários 
começaram sua 
Campanha Salarial 
no início de maio. 
Desde então, 
estamos procurando 
de todas as formas 
negociar com o 
governo estadual

Assim como fi zemos 
nos últimos anos, 
estamos novamente 

desafi ando o governo estadual. 
Aceitamos trabalhar em vez de 
fazer uma greve, transportando 
com segurança os usuários, 
com as catracas liberadas. 
Esse procedimento precisa da 
concordância do governo, já 
que existe a ameaça do Metrô 
de demitir funcionários. 

Em entrevistas, o 
governador Alckmin tem 
descartado a catraca livre com 
o argumento de que “afetaria o 
equilíbrio fi nanceiro” do Metrô. 
Foi mais uma demonstração 
de que o governador não se 
preocupa com a população.

Os metroviários lutam 
pelos seus direitos e estão 
ao lado da população pelo 
fi m do sufoco no metrô de 
São Paulo.

Se o metrô parar, 
a culpa é do governador

Realizamos cinco negociações 
com o Metrô e só ouvimos 
respostas negativas. Buscamos uma 
negociação direta com o governo 
estadual. Até agora, nossos pedidos 
foram completamente ignorados. 

A assembleia dos metroviários 
realizada no dia 27 decidiu pela 
paralisação no dia 5/6 (quinta-
feira). Até lá, vamos insistir 
na negociação com o governo 
Alckmin. Vamos esgotar todas as 
possibilidades. Mas se continuar a 
intransigência do governo, vamos 
realizar uma greve. Metroviários em passeata pelas ruas do Centro


