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marcada para amanhã, dia 11
Os metroviários vão participar, ao lado das Centrais Sindicais e 

sindicatos, das mobilizações do Dia Nacional de Luta,  Paralisações e 
Mobilizações. Estas são as nossas principais reivindicações:

marcada para amanhã, dia 11
Greve no metrô

Empresas de ônibus declararam 
prejuízo, mas seus proprietários fi zeram 
movimentações milionárias, como denunciou 
o Ministério Público. As investigações 
apontaram troca de ônibus novos por velhos, 
frota reduzida e até venda de linhas que 

legalmente são concessões da Prefeitura. 
E a Linha 4 do metrô é privada e tem lucro 
garantido no contrato com o Estado.  

A prioridade dos tubarões do transporte 
não é o bem-estar da população e sim o 
lucro cada vez maior.  

Os governos têm que priorizar o 
transporte público, mais metrô, ferrovias 
e corredores de ônibus. O transporte 
público,além de caro, é superlotado, com 

poucas linhas e estações de metrô. Já os 
ônibus têm poucos corredores, muitos são 
velhos e demoram a passar. 

Os governos precisam investir mais! 

Hoje
(quarta-feira) 
à noite, reunidos 
em assembleia, 
os metroviários 
decidirão sobre a 
paralisação. 

A população de São Paulo 
foi às ruas e barrou o 

aumento das passagens de 
ônibus, metrô e trem. Mas 

as passagens ainda são 
muito caras e subiram mais 

que a infl ação. Veja:

. Redução da tarifa, rumo à tarifa zero

. Contra os tubarões dos transportes, 
estatização sob controle da população 
e dos trabalhadores

. Mais investimentos no transporte 
público, estatal e de qualidade 

 Ônibus Metrô

Antes ............................................... R$ 0,50 (1994) ......R$ 0,80 (1995)

Hoje com infl ação acumulada ......... R$ 1,71  ..............R$ 1,97
Cobrada hoje pelos governos.......... R$ 3,00 ...............R$ 3,00
Quanto você paga a mais 
em cada passagem ......................... R$ 1,29 ...............R$ 1,03

Assembleia 
DECIDE HOJE


