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NÃO ao aumento das tarifas!
Alckmin e Haddad 

anunciaram que 
pretendem aumentar as 

tarifas de metrô, trens e ônibus 
em junho para segurar a infl ação, 
ao mesmo tempo em que 
impedem a correção do aumento 
no cálculo dos reajustes na 

maioria dos dissídios coletivos 
dos trabalhadores, em maio.

A população merece mais 
transporte público estatal digno e 
menos tarifa.

Não à tarifa de R$ 3,40! O 
SUFOCO só aumenta! Alckmin, 
ninguém aguenta!

Alckmin e Haddad pretendem 
aumentar as tarifas dos transportes 

(metrô, trens e ônibus) em junho

Os metroviários 
estão em 
Campanha Salarial 
e em negociações 
com o Metrô. A 
empresa deu 
mostras que vai 

difi cultar um acordo.
Como no ano passado, está 

mantido ao Metrô e ao governo 
estadual o desafi o da opção 
de liberar as catracas, em caso 

de decretação de greve dos 
metroviários. 

Em vez de cruzar os braços, 
os metroviários aceitam trabalhar 
com a liberação das catracas para a 
população não ser prejudicada. 

Vamos insistir na 
negociação até às últimas 
possibilidades. Mantida a 
intransigência do Metrô/Estado 
o desafi o está lançado: catraca 
livre ou greve!

Liberação das catracas

No dia 30 de abril, a população provou mais um dia de cão. Uma pane numa composição do 
Metrô na estação Brás, pela manhã, resultou no transtorno de dezenas de milhares de pessoas, 
com mais uma paralisação do sistema no pico da manhã, por mais de uma hora

Todo apoio à greve dos professores estaduais e municipais! 
Pela revalorização do seu trabalho. Alckmin-Haddad, negociem já!

Terceirização e precarização provocam aumento de falhas

O SUFOCO só aumenta! Alckmin, ninguém aguenta!

A terceirização e a privatização 
estão na origem da precarização 

que faz com que o Metrô tenha 
aumentado o número de ocorrências 
que paralisam a circulação de trens.

O governo do Estado anunciou, 
em 2008, como solução para 
o problema da superlotação o 
sistema CBTC de controle de 
trens, fornecido pela Alstom. 
Esse sistema, que custou quase 
um bilhão, permitiria o aumento 
de trens nas linhas. Os prazos 
previstos para sua implantação 
venceram diante do fracasso dos 
testes na Linha 2. À população, 
sobra o SUFOCO.

Audiência em defesa 
dos serviços públicos 

Hoje (9/5) será realizada a 
Audiência Pública em defesa dos 
serviços públicos, 19h, na Assembleia 
Legislativa, auditório Franco Montoro 
(avenida Pedro Álvares Cabral nº 201, 
Ibirapuera). 

Ela será realizada por iniciativa 
dos Sindicatos dos Metroviários, dos 
Eletricitários e dos Trabalhadores 
da Sabesp, que estão em Campanha 
Salarial Unifi cada. 

 Compareça. Colabore com a 
valorização do serviço público, que é 
essencial à população. 
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