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Metrô precisa de 
mais funcionários!

Atualmente a empresa 
conta com aproximada-
mente 8.500 funcionários, 

quantidade inferior do que tinha 
nos anos 1990 (10.500), quando 
aproximadamente 1,5 milhão de 
passageiros utilizavam o trans-
porte por dia. Ao longo dos anos 

a extensão, o número de esta-
ções e a frota de trens cresceram, 
mas a quantidade de funcioná-
rios não acompanhou o aumento 
da demanda. 

As consequências para 
a população são transtornos 
com maiores filas, aumento de 

falhas, demora no atendimento, 
entre outras situações que po-
dem expor usuários a riscos. 

Em todas as áreas os me-
troviários estão sobrecarrega-
dos, com acúmulo de funções, 
são alvos de agressões e o 
adoecimento por conta do exer-

cício profissional só aumenta. O 
Sindicato dos Metroviários está 
em campanha por mais con-
tratações de funcionários, por 
meio de concursos públicos. O 
objetivo é reduzir o desempre-
go e melhorar as condições do 
transporte à população.

Não à privatização das Linhas 8 e 9

Doria anunciou a conces-
são das Linhas 8 e 9 para 
a iniciativa privada. Jun-

tas as duas linhas contam com 35 
estações e transportam mais de 1 
milhão de passageiros por dia. A 
entrega das linhas visa repassar a 

prestação do serviço público e dos 
lucros para empresários.  

A privatização traz aumento 
das tarifas e provoca maior índice 
de falhas e acidentes. Os grandes em-
presários só se preocupam com seus 
lucros e não investirão em manuten-

ção e contratação de funcionários. 
As duas linhas receberam recen-

temente grandes investimentos do 
governo e foram revitalizadas. O go-
vernador Doria quer agora entregar 
à iniciativa privada o “filé” da CPTM. 

A CPTM e também o Metrô de-

vem permanecer como empresas pú-
blicas. Elas desempenham um papel 
importante no transporte da popu-
lação. Devem ser suspensas todas as 
medidas em tramitação que visem a 
privatização das linhas da CPTM.

CONTRATAÇÕES

CPTM

O Metrô de SP transporta diariamente mais 
de 4 milhões de pessoas. Esse resultado é 
consequência da eficiência dos trabalhadores ao 
longo de quase 5 décadas de operação. Porém, 
há falta de funcionários, o que prejudica os 
serviços para a população
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Hoje, às 15h, em frente ao Auditório André 
Franco Montoro, no Pátio do Colégio, 

haverá um ato contra a privatização das 
Linhas 8 e 9 da CPTM. Nesse mesmo local 

e horário será realizada uma Audiência 
Pública sobre o assunto


