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1º de Maio

para acabar com o sufoco da 
população no metrô e trem

Esses problemas são 
consequência da 

falta de investimento no 
setor metroferroviário. O 
processo de privatização 
vem sucateando o 
transporte ao longo 
dos anos, piorando 
os serviços e as 
condições de trabalho 
dos metroviários e 
ferroviários.

O Sindicato dos 
Metroviários de São 
Paulo e várias outras 
entidades do setor 
metroferroviário do 
País estão lançando 
a Campanha por 2% 
do PIB para garantir 
metrô e trem estatais, 
de qualidade, com tarifa 
reduzida (social) para a 
população.

Privatizar metrô e trem, como tem 
ocorrido nos últimos anos, não é a solução. 
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Dia Internacional de Luta do Trabalhador!
O 1º de Maio é um dia de luta, dia do 

trabalhador contra a exploração, os 
baixos salários, a opressão, assédio moral, 
desemprego, perseguições. Esta é a história do 
1º de Maio do Brasil e no mundo, um dia de 
defesa dos interesses dos trabalhadores.

Infelizmente, nos últimos anos algumas 
centrais sindicais têm realizado o 1º de Maio 
com distribuição de brindes patrocinados 
pelos mesmos empresários e governos que 
roubam e exploram os trabalhadores. Diz o 
velho ditado: “quem paga a banda, escolhe a 
música”.

Por isso, participe, proteste, se divirta nos 
atos do 1º de Maio de Luta, sem fi nanciamento 
de patrões e governos, sem rabo preso.

Nos últimos anos, os usuários do metrô e trem têm 
enfrentado a superlotação do sistema. O sufoco 
é constante, principalmente nos horários de pico. 
Além do desconforto, os atrasos e as panes são 
cada vez mais frequentes. 

Ato na Paulista
Organizado pela CSP-Conlutas, sindicatos, 

movimentos estudantis e populares. Delegados 
de todo país do 1º Congresso da CSP-Conlutas 
junto com representantes sindicais e populares 

internacionais do Egito, Espanha, Argentina e de 
outros países estarão presentes. 

A partir das 9h, no vão do Masp. 
Participe!

Ato na Praça da Sé
Organizado pela Intersindical, Pastoral 
Operária, Unidos Prá Lutar, sindicatos, 

movimentos estudantis e populares

A partir 
das 10h30. 
Participe!


