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O Secretário de 
Transportes 
Metropolitanos 

(Jurandir Fernandes) 
diz que só podemos ter 
transporte de qualidade 
com tarifa ainda mais 
alta, diz que é necessário 
diminuir o número de 
metroviários e critica até 
mesmo a gratuidade para 
os idosos!

Transporte é um 

direito da população, 
não pode ser tratado 
como mercadoria! O 
transporte que temos 
hoje só serve ao lucro das 
multinacionais, tubarões 
das empresas de ônibus 
e os políticos. Só vamos 
ter um transporte público 
de verdade quando ele for 
dos seus trabalhadores e 
usuários!

Os de cima colocam 

nas nossas costas a culpa 
de nosso próprio sufoco. 
Mas os culpados são eles: 
transporte é direito e tem 
que ser garantido pelo 
Estado!

Já mostramos 
que vale a pena lutar! 
Seguimos juntos contra 
as demissões e na luta 
por um transporte 
público e de qualidade 
para toda a população!

Enquanto Alckmin e sua turma desviam milhões, o SUFOCO 
da população e dos metroviários só aumenta. Nos ameaçam 
com demissões e reduções de custos, que só querem dizer 
uma coisa: piora da qualidade e mais risco de acidentes!

Vem aí...

O Propinoduto de Alckmin 
(PSDB) continua rolando solto. 
A cada dia mais denúncias 
aparecem da relação promíscua 
do Metrô e da CPTM com 
a Alstom, Siemens, CAF, 
Bombardier... 

Só agora foi revelado que 
funcionários e ex-funcionários 
do Metrô foram condenados 
pelo Tribunal de Contas, mas 
infelizmente a maioria deles 
continua ocupando cargos 
importantes na empresa e na 
Secretaria de Transportes. 

São eles:
Décio Tambelli – atual 
Coordenador da Comissão de 
Privatizações da Secretaria de 
Transportes
Mario Fioratti Filho – atual diretor 
de Operações do Metrô SP 
Conrado Grava de Souza – ex-
diretor de Operações
Sérgio Henrique Avelleda – ex-
presidente do Metrô de São Paulo 
e da CPTM 

As raposas continuam 
tomando conta do 
galinheiro

Movimento 
Passe Livre
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