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São Paulo só funciona porque 
existem trabalhadores invisíveis

Mas não é mágica, na 
verdade milhares de 
trabalhadores e trabalhadoras 

se desdobram para que São 
Paulo funcione. São milhares de 
trabalhadores metroviários, da 
Sabesp e eletricitários. Esses são os 
profi ssionais “invisíveis”, que têm de 
fazer verdadeiras mágicas para garantir 

os serviços essenciais.
Esses trabalhadores “invisíveis” 

atuam em condições adversas e lutam 
cotidianamente contra as políticas dos 
governos que prometem muitas coisas 
nas eleições, que gastam milhões 
em propaganda, mas só querem 
favorecer seus “aliados”, os grandes 
empresários.

São Paulo é um dos 
maiores e mais complexos 
conglomerados humanos 

do planeta. É difícil entender 
como a cidade pode 

funcionar. Às vezes parece 
mágica como a água e a luz 

chegam às nossas casas, 
e o deslocamento para o 

trabalho ou para a escola se 
assemelha a um milagre

Em defesa dos serviços públicos e 
seus trabalhadores
Audiência Pública,  dia 9 de 
maio, às 19h, na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP), auditório 
Franco Montoro. Participe! 

Professores do Estado entram 
em greve hoje para defender 
a escola pública. Professores e 
alunos convivem num ambiente 
de violência, as escolas estão 
sem as mínimas condições de 

funcionamento, sem cadeiras e mesas adequadas. 
Para piorar, o governo inventou a categoria 

“O”, professores com menos direitos que os demais. 
Isso só piora as condições de ensino para os alunos. 

Todo apoio à greve
 dos professores

Participe do Ato hoje, dia 19/4, 
às 16h, no vão livre do Masp, 
em defesa do ensino e do 
serviço público.

Dia 24 de abril. Participe!Marcha em Brasília
 Contra o Acordo Coletivo Especial (ACE)
 Contra a criminalização dos movimentos sociais
 Contra as privatizações
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Vamos pressionar os poderes públicos 

em defesa dos direitos da classe 

trabalhadora. Procure seu sindicato e 

participe! Só a luta muda a vida!


