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Isso, analisando apenas alguns 
contratos. O valor do roubo pode 
ser muito maior. 
Se essa quantia fosse investida 

na redução da tarifa, qualidade e 
expansão do sistema poderíamos 
acabar com o Sufoco no metrô e 
CPTM!
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Propinoduto piora o SUFOCO

EXIGIMOS! 
Devolução do dinheiro desviado para diminuir a tarifa, 
expandir e melhorar a qualidade do transporte sob trilhos
Prisão dos corruptos e corruptores
Suspensão imediata do pagamento às empresas 
envolvidas no escândalo de corrupção

O desvio do 
esquema 

organizado pelas 
multinacionais 

Siemens, Alstom, 
CAF, Mitsui, 

Bombardier, entre 
outras, junto aos 

governos tucanos, 
incluindo o atual 

governador Geraldo 
Alckmin, já passa 

de R$ 1 bilhão

Alckmin garante 
lucro da Linha 4

 Ao privatizar a Linha 4-Amarela, 
Alckmin garantiu por contrato que o 
Consórcio CCR da ViaQuatro recebesse um 
valor acima da tarifa. Hoje, o governo paga 
para esse consórcio R$ 3,13 por viagem na 
Linha 4. 

Na prática, sai dinheiro das linhas 
estatais (Linhas 1, 2, 3 e 5) para o setor 
privado (Linha 4). E a Linha 4 foi construída 
com 80% de dinheiro público. Negócios do 
tipo propinoduto... 

 Transporte público, estatal e de 
qualidade! Chega de Sufoco!

 Fora Alckmin!

Dilma quer entregar o petróleo do Brasil!

Campo de Libra fi ca no mar, 
próximo de São Paulo e Rio 
de Janeiro, e está estimado 

em até 15 bilhões de barris de 
petróleo, aproximadamente 3 trilhões 
de reais. 

Mas o governo espera 
arrecadar apenas 15 bilhões de reais 
no leilão, menos de 1% do valor 
(0,5%). Um absurdo, um roubo, um 
crime contra a soberania nacional. 
O Campo de Libra foi descoberto 

com a tecnologia e mão-de-obra da 
Petrobrás. 

Denúncias na imprensa 
mostraram que os Estados Unidos, 
por meio de sua agência de segurança 
(NSA), espionou a presidenta Dilma 
e a Petrobrás. Não podemos deixar 
que a maior descoberta de petróleo 
do País seja espionada e roubada. 

Os petroleiros, os outros 
trabalhadores e a juventude querem 
que o petróleo seja nosso!

Campo de Libra do pré-sal, a maior reserva de petróleo jamais vista, vai para 
leilão, dia 21 de outubro, a preço de banana para as multinacionais

Participe das 
manifestações! 

No dia 3 de outubro, 
aniversário de 60 anos da 
Petrobrás, serão realizados 
atos pelo País contra o leilão. 

Nesse dia os petroleiros de 
todo o País realizarão uma 
greve de 24 horas contra o 
leilão.

Em São Paulo, será realizada 
uma manifestação na avenida 
Paulista, a partir das 17h. 
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Todo apoio à GREVE dos BANCÁRIOS


