
Diariamente, todos 
sofremos com a 
queda da qualidade 

dos serviços públicos e com 
o rebaixamento dos salários. 
As tarifas públicas e os preços 
dos alimentos disparam, 
enquanto nossos salários se 
desvalorizam.

O discurso do governo é 
que não há dinheiro. Grande 
mentira! Veja no quadro 
ao lado como evoluiu a 
arrecadação de impostos que 
pagamos no estado de São 
Paulo. Entre 2004 e 2007 
houve aumento de 127%.

Esse dinheiro arrancado 
do nosso bolso não volta na 
forma dos investimentos que 
a população precisa.

A saúde e a educação 
estão cada vez piores, e a cada 
dia pinta uma nova denúncia, 
envolvendo corrupção e 
superfaturamento. Cada hora 
é um sendo denunciado. Mas 
empreiteiras, banqueiros e 
políticos vão muito bem. E 
nós? Para nós sobra a conta 
pra pagar.

Impostos e tarifas nas alturas! 
Serviços e salários no prejuízo!

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Sindicato dos 
Metroviários de SP

Sindicato dos 
Ferroviários da 
Zona Sorocabana

Veja quanto você deveria pagar de tarifa

Veja como aumentou a 
Arrecadação do Estado de SP

2004 a 2010

Arrecadação em 2010

 R$ 149.373.064.469,00
Arrecadação em 2004

 R$ 65.772.915.432,00

 Aumento de 127,10%
 Enquanto a inflação Oficial* no período foi  39,59%

*IPC FIPE

Tarifa  .............................................. 1995
ônibus .........................................R$ 0,65
metrô ..........................................R$ 0,80

Estes eram os valores das tarifas em 1995. Se tivessem sido 
reajustadas pela Inflação de 1995 a 2011 você deveria pagar
R$ 1,50 no ônibus e R$ 1,84 no metrô.

 Ônibus –    R$ 1,50
 Metrô  –     R$ 1,84

Amanhã podemos parar! Negociação séria, já!
 Os dados acima demonstram que o governo tem dinheiro para investir, melhorar os serviços e reduzir as tarifas.
 Infelizmente até agora o governo mantém a postura de sempre. Desrespeito e enrolação. 
 Fazemos um chamado ao governador Geraldo Alckmin. Negocie com seriedade e suspenderemos a greve. 
Pressione o governo. Exija negociação séria e mais investimentos. Venha junto com a gente.
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Cansamos de tanto 
desrespeito. 
Sabemos que 

nossa paralisação 
gera transtornos para 
a população. Mas a 
pergunta que fazemos é: 
os transtornos já não estão 
presentes no nosso dia a 
dia?

Superlotação, atrasos, 
tarifas caras, falta de água, 
congestionamentos. Quem 
de nós tem certeza quanto 
tempo vai demorar quando 
sai de casa para trabalhar 
ou estudar? 

Se não fi zermos 

alguma coisa, tudo vai 
continuar como está! Os 
políticos e o governo 
continuam tirando nossos 
direitos, os escândalos 
se repetem e não há 
perspectiva de mudança.

Decidimos dar um 
basta! Queremos mais 
investimentos para ter 
mais trens e linhas, mais 
funcionários, tarifas mais 
baixas, investimento no 
saneamento e melhores 
condições de trabalho nos 
serviços essenciais, para 
o melhor atendimento ao 
povo.

Não queremos fazer greve. Mas não vamos 
continuar aceitando essa situação de 
desrespeito total com a população e conosco. 

Não haverá greve se atenderem nossas 
reivindicações para melhorar a qualidade dos serviços, 
as condições de trabalho e os salários daqueles que 
prestam serviço à população 24 horas por dia.

O único responsável pela situação caótica em que 
estão a população e trabalhadores é o governo Alckmin!

Será ele o responsável, também, pelos riscos 
que a população correrá se houver greve e pessoas 
inabilitadas forem designadas para operar trens e 
estações!

Mande mensagens para o governador Alckmin exigindo negociações sérias. 
 Twitter: governo (@geraldoalckmin_) coloque no final: #chegadesufoco
 E-mail: governo (galckmin@sp.gov.br) 

Metrô, Trens e Sabesp
podem parar amanhã!
Na semana passada essas categorias votaram greve a partir do dia 1º de junho, quarta feira. 
Estamos tentando negociar há bastante tempo. Enviamos carta para o governador Geraldo 

Alckmin pedindo para sermos recebidos, mas até agora nem resposta tivemos.

Vamos todos juntos dizer 
Chega de Sufoco!


