
Metroviários agradecem

Chega de Sufoco

Usuários e metroviários estão juntos 
na luta contra o aumento das 
tarifas e na campanha por mais 

metrô público, estatal e de qualidade. 
Desde janeiro distribuímos várias 

“Cartas Abertas”, por compreender que 
nossos interesses são comuns.

Nós todos vivemos no sufoco: a 
superlotação do metrô, as falhas técnicas 
constantes, os baixos salários e as 
precárias condições de trabalho.

Em nossa campanha salarial lutamos 
para restabelecer a dignidade da categoria 
metroviária, para que possamos manter um 
serviço de excelência para a população.

Quase chegamos a fazer uma greve 
devido à intransigência do governo. 

A campanha salarial 2011 encerrou, 
fechando-se um acordo. Os avanços 
conquistados são frutos da força da nossa 
luta e o apoio decisivo da população.

A campanha “Chega 
de Sufoco” continua por 
mais metrô de qualidade. 
Prioriza o transporte público 
metroferroviário reivindicado 
o devido investimento do 
estado, com a redução da tarifa 
através de subsídios, o combate 
à privatização, terceirização, 
precarização e o sucateamento do 
Metrô promovidos pelo governo 
Alckmin.

Necessitamos de mais 
funcionários porque, nos 
últimos anos, dobrou o número 
de usuários, enquanto, o de 
metroviários permaneceu 
o mesmo. Os seguranças e 

funcionários da estação fi cam 
horas em pé, se desdobrando para 
atender a população nas imensas 
fi las. Um sufoco!

Continuamos batalhando pela 
readmissão dos 61 metroviários 
demitidos em 2007 devido à nossa 
luta. E, apesar dos pequenos 
avanços, não revertemos a nossa 
situação de arrocho salarial.

Os metroviários agradecem 
todo apoio recebido.
Continuaremos interagindo com 
a população através de novos 
materiais distribuídos nas estações 
e também pela internet.

Continuaremos juntos. 
Chega de Sufoco!

Entrega de Carta Aberta à população
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o apoio da população

Sindicato dos Metroviários de SP

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Ato unificado pela melhora dos 
serviços públicos essenciais
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Os aeroportuários e trabalhadores estão na luta 
contra a privatização dos aeroportos de Cumbica 
(Guarulhos), Viracopos (Campinas) e Confi ns (MG). 

O projeto do governo Dilma é entregar para a 
mão das multinacionais, mais um setor estratégico 
do país.

A privatização do metrô como a da Linha 4, 

da CSN, das telefônicas, Vale do Rio Doce e tantas 
outras, só serviram para engordar ainda mais os 
lucros dos empresários.

Todos juntos em 
defesa dos aeroportos!

Os aeroportos são 
dos brasileiros!

Sábado passado, foram arbitrariamente presos 439 
bombeiros no RJ que,  após meses sendo ignorados 
pelo governo, resolveram lutar pelos seus direitos.

O salário destes 
verdadeiros heróis 
é de apenas R$ 

950,00, e sequer recebem 
vale-transporte para o 
deslocamento do trabalho 
para seus lares.

E quando protestaram 
apoiados por esposas e 
fi lhos, foram covardemente 
agredidos pelo BOPE com 
tiros de fuzil, bombas, 
gás pimenta e após estas 
violências, foram detidos.

O governador do Rio, 
Sérgio Cabral, ainda teve 

a cara de pau de chamar 
os bombeiros de vândalos, 
bandidos e covardes. 

Em uma das 
manifestações contra a 
repressão, uma criança, 
fi lho de um dos detidos, 
ergueu um cartaz que dizia: 
“Meu pai preso é meu 
herói”, emocionando a 
todos.

Os bombeiros são 
nossos heróis! 

Liberdade já, para 
os bombeiros do Rio de 
Janeiro!

Libertem nossos heróis

Ato na Paulista pela 
imediata libertação 

dos bombeiros do RJ! 
Participe!

Libertem nossos heróis
SOS Bombeiros do RJ

Não à privatização dos Aeroportos

Os Ferroviários da CPTM  continuam em campanha 
salarial, preparados para retomar a greve. 

Hoje, uma nova assembleia decidirá os rumos desta 
luta. Se a ferrovia parar, a responsabilidade é do 

governador Alckmin. A luta continua!

Todo apoio à luta dos 
trabalhadores da CPTMAv. Paulista em frente ao nº 1.842 

(próximo ao Banco Central), neste 
DOMINGO, dia 12, às 10h. Venha de 
vermelho! Traga balões e bandeiras.
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Manifestação pela libertação dos bombeiros presos no RJ
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