
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Todos juntos! Por mais
 metrô e mais direitos!

Nós, metroviários, estamos em 
campanha salarial reivindicando mais 
transporte público estatal e de qualidade 
e pelos direitos dos trabalhadores
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Todos juntos! Por mais
Chega de sufoco!

 Ampliação da rede de metrô estatal;
 Subsídio do Estado para diminuição do 

valor da tarifa;
 Recomposição do quadro de funcionários;
 Melhoria nas condições de trabalho dos 

metroviários;
 Reconhecimento com reposição salarial dos 

metroviários;
 Pela não privatização da Linha 5 – Lilás e 

contra a privatização da Linha 4 – Amarela.

Essas exigências têm por objetivo garantir um 
transporte público que atenda toda a população 
com metrô mais perto, rápido, com conforto, bom 
atendimento e tarifa reduzida!

Isso é possível! Mas falta vontade dos 
governos!

Unidos com a população, estudantes e 
trabalhadores acumularemos a força necessária
para exigir o transporte que temos direito.

Debate “Estratégia para o transporte urbano” 
Dia 06/05, sexta-feira, às 18h30, no Sindicato dos Engenheiros do Estado de 
São Paulo, auditório do 2º andar (Rua Genebra, 25, próximo à Câmara Municipal)

Transporte público, estatal e de qualidade já! Mais metrô já!

D E B A T E D O R E S : 
Sérgio Renato – mestre em Geografia e vice-

presidente do Sindicato dos Metroviários 
de São Paulo  

Marcos Kyoto – arquiteto e urbanista 

Nazareno Godeiro – representante do 
Instituto Latinoamericano de Estudos 
Socioeconômicos – Ilaese

Emiliano Spanislau Affonso – engenheiro 
especialista e diretor do SEESP

Metrô no limite: todos sofrem, usuários e metroviários



Dia Nacional de Mobilização

O Sindicato dos Metroviários 
de São Paulo convida todos para 
participar do Dia Internacional dos 
Trabalhadores que vai acontecer na 
Praça da Sé, às 10h do dia 1º de maio.

Este 1º de maio não é financiado 
pelas empresas, patrões e governos. 

É um ato independente, 
que defende os interesses dos 
trabalhadores, juventude e 
movimentos sociais. 

Vamos juntos nesta luta contra os 
ataques dos governos e patrões.

1º de maio é pra lutar!
Todos à Praça da Sé

Sindicato dos Metroviários de SP
Produção do Sindicato dos Trabalhadores em Empre sas de Transportes  Metroviários de São Paulo. R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP 03309-000 - Fone: 2095-3600
Fax: 2098-3233 – Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br Presidente: Altino de Melo Prazeres Júnior.  Diretor Responsável:  Ciro Moraes dos Santos. 
Revisão: Marcela F. Oliveira, MTb.45.247-SP. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Figaro. MTb 25.888-SP.  Gráfica LWC. 28/04/2011. Tiragem: 90 mil

Dia 28/04:

Hoje, várias categorias, movimentos sociais e organizações 
populares se manifestarão para reivindicar os seus direitos

Os metroviários, que estão em 
campanha salarial, estarão em 

frente à secretaria dos Transportes 
Metropolitanos (rua Boa Vista), às 
17h30, para reivindicar mais metrô 
e a valorização do seu trabalho.

Ao mesmo tempo em que os 
políticos e governantes legislam em 
causa própria, pretendem diminuir 
os direitos dos trabalhadores!

Indigne-se! Reaja! 

 Aumento da tarifa do 
ônibus: 11,12% 

 Aumento da tarifa do 
metrô: 9,43%

 Aumento de tarifas do transporte público e alimentos
 Aumento da 

cesta básica: 
17%

Veja a programação: 
 10h: Ato político e cultural, com 

apresentação de artistas 
populares com música 
brasileira, latina, hip hop, 
teatro e cordel: Mirian 
Mirah (Raices de América 
e Tarancon); Marginaliaria; 
Família Rap Nacional; Espaço 
Cultural Carlos Marighela; 
Coletivo dos Artistas 
Socialistas

Risco na Linha 2 reduz velocidade dos trens
Desde o dia 24/03, os trens entre as 
estações Sacomã e Vila Prudente da 
Linha 2-Verde estão circulando com 
velocidade reduzida por causa do risco 
detectado no novo sistema de controle 

(CBTC), o mesmo utilizado na Linha 4 – Amarela, e 
que o governo Alckmin pretende implantar em toda 
a rede.

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo 
exige esclarecimento público sobre o problema, os

riscos para os trabalhadores e usuários e quais 
as medidas estão sendo adotadas.

Além disso, apresenta denúncia ao Ministério
do Trabalho, solicitando que sejam tomadas as 

providencias necessárias para garantir a segurança 
da população e dos metroviários.

 Presidente: 133,9%

 Deputados e 
senadores: 61,8%

 Governadores: 26%

 Aumento dos políticos
 Salário Mínimo: 

6,86%
 Proposta para 

estatais: máximo
de 6%

 E para os trabalhadores... 


