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Nesta quinta-feira, 
19/05, o Metrô 
dará resposta 

para as reivindicações 
econômicas e outros itens 
pendentes da Campanha 
Salarial.

O acordo que 
fecharmos com o Metrô 
na campanha salarial irá 
determinar nossa vida 
profi ssional durante um 
ano! Vamos garantir 
nossos direitos!

É hora de 
participar! Essa luta é 
sua! Todos de adesivo!

Vamos intensifi car a 
mobilização para a reta 
fi nal das negociações!

Assembleia decisiva!

Ato unifi cado

Quinta-feira, 19/05, às 18h30, no Sindicato

Chega de sufoco! Os metroviários exigem 
reconhecimento e valorização!

 Reajuste de 10,79%, conforme IGPM, para reposição da 
inflação;

 Produtividade de 13,80%, conforme ICV-Dieese;
 Reajuste de 13,90% para o VR;
 Aumento do valor da cesta básica e do VA para R$ 311,09;
 Equiparação salarial e Plano de Carreira;
 PPP para aposentadoria e plano de saúde para os 

aposentados;
 Não à privatização das L4 e L5;
 PR igualitária;
 Licença maternidade de seis meses;
 Anistia aos demitidos.

Manifestação dos trabalhadores das estatais, em frente à 
Secretaria da Fazenda (Av. Rangel Pestana, 300, na Sé). 

Depois haverá passeata até a Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos (Rua Boa Vista, 175), com ato às 18h. 

Hoje, 18/05, às 15h, em frente à Sec. da Fazenda



02 BILHETE

Ato público unificado

São Paulo: transporte 
superlotado e caro!

A população de São 
Paulo paga uma das tarifas 
de transporte mais caras do 
mundo para andar no metrô, 
trem ou ônibus superlotados. 

É o resultado da 
negligência de governantes 
que não investem no transporte 
coletivo e cortam o subsídio 
que deveria ser dado para 
garantir uma tarifa acessível. 

A maioria da população 
perde de duas a três horas 

diariamente para ir ao trabalho. 
Um tempo precioso que 
poderia ser usado para lazer 
com a família ou estudo. 

Não priorizar o transporte 
coletivo também prejudica a 
situação dos trabalhadores do 
transporte, que veem as suas 
condições de trabalho piorar, 
prejudicando a qualidade do 
serviço à população.

Nos últimos 15 anos o 
total de viagens realizadas no 

Metrô dobrou, chegando a 
3,7 milhões por dia, enquanto 
o número de funcionários 
continuou praticamente 
estagnado. Na CPTM passou 
de 800 mil para 2 milhões de 
usuários por dia. 

Chega de sufoco! 
O transporte coletivo de 
São Paulo precisa de 
investimento, subsídio do 
governo e contratação de 
funcionários. 

Hoje, 18/05, às 15h, em frente à Secretaria da Fazenda 
(Av. Rangel Pestana, 300)

Os trabalhadores dos 
serviços essenciais 
de transporte, água, 

saneamento e eletricidade do 
estado de São Paulo estão em 
luta pela qualidade dos serviços, 
por reconhecimento, respeito e 
direitos! 

Chega de descaso com o 
serviço público! A população 
tem o direito de ser bem 
atendida! Todos contra a 
privatização, terceirizações, 
demissões e por melhores 
condições aos trabalhadores de 
serviços essenciais. Melhores 
condições de trabalho significam 
melhores serviços prestados à 
população!

Água, Saneamento,  
Transportes e Eletricidade

As altas tarifas têm 
impedido que a população 
trabalhadora tenha acesso a 
esses atendimentos básicos.

Repudiamos o aumento 
das tarifas e exigimos que 
o governo do estado faça 
investimentos e subsidie 

esses serviços, para que a 
população garantido o seu 
direito com qualidade e 
tarifas acessíveis.


