
Todos sabem da terrível 
realidade do transporte 
em São Paulo, mas não 

identifi cam os responsáveis por isso: 
governos passados e o presente, com 
o governador Alckmin, que pouco 
ou nada fi zeram para melhorar a 
situação. 

Ao contrário. Reajustaram 
tarifas acima da infl ação e não 
fi zeram o investimento necessário. 

Quando investem é para 
benefício das grandes empresas 
privadas, suspeitas de corrupção e 
licitações dirigidas, como no caso 
da Linha 5; dos contratos com a 
empresa Alstom; e tantos outros 

denunciados pela imprensa.
Ou então, entregam o Metrô 

para os grandes empresários, 
fi nanciadores de suas campanhas, 
através das Parcerias Público 
Privadas (PPPs). 

Não contratam funcionários 
para adequar o funcionamento do 
metrô ao crescimento do número 
de usuários. Rebaixam o salário 
e tentam retirar direitos dos 
trabalhadores metroviários. 

É o de sempre em nosso 
país. O governo, os políticos e 
seus parceiros se dando bem e 
os trabalhadores metroviários e a 
população pagando a conta.

Cidade
Passageiros por Km 
de linha

São Paulo 60.655 

México 20.398

Buenos 
Aires      

15.909

Londres                 7.108

Sufoco dentro do Metrô
bate recorde

Metrô SP 11 pessoas/m² 

Limite 
máximo 
aceitável

 6 pessoas/m²

Se depender dos políticos 

A única maneira de mudar essa situação é com nossa 
união e luta. Se nada fi zermos, tudo vai continuar na mesma. 

Nós metroviários estamos em Campanha Salarial. 
Entregamos nossa pauta ao governo. 
Reivindicamos mais investimentos para ampliar o metrô 

público, estatal e de qualidade. 

Precisamos de mais funcionários, mas que não sejam 
contratados com direitos e salários rebaixados. 

A resposta do governo e da empresa foi não!
Metroviários e população juntos podem mudar este 

jogo. Mais investimentos e melhores condições de trabalho 
e salários!

e do governo, nada mudará
Se depender dos políticos 

Trens superlotados, tarifas altas, pouco 
investimento... CHEGA DE SUFOCO!

Para reverter essa situação, só com nossa luta e pressão
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o metrô poderá pararo metrô poderá parar
Se o governo não rever sua postura... 

Trabalhadores e população sofrem com a situação do metrô! Chega de sufoco!

Não aceitaram 
nosso pedido de 
investimentos. Não 

aceitaram negociar mais 
contratações sem redução de 
salários e direitos. Apenas 
ofereceram um reajuste de 
6,39%. Mas a infl ação foi 
bem maior. Carne, feijão, 
gasolina e luz aumentaram 
muito mais. 

Em 2010 o governo de 

São Paulo arrecadou 
R$ 108 bilhões em impostos, 
10,5% a mais que em 2009. 
Mas isso não se reverte 
em melhores serviços de 
transporte, educação e saúde 
para a população.

Não aceitamos 
ver os cofres públicos 
enchendo com o aumento 
da arrecadação, e nossos 
salários sendo rebaixados.

Nos próximos dias o governo 
estadual acusará os metroviários de 
querer prejudicar a população. Mentira!

A população sofre todos os dias 
as conseqüências dos atos dos políticos 
e do governo. Superlotação, atrasos 
diários, falhas e paradas longas nas 
estações.

As pessoas têm chegado atrasadas 

no trabalho ou na escola por causa das 
péssimas condições do transporte. A 
negligência do governo é a responsável 
por esta situação.

Se tivermos que parar, é porque, 
como todos, não aguentamos mais a 
situação. 

Exija que o governo melhore 
o transporte, atendendo as 

reivindicações dos metroviários.
 Todos devem se integrar nessa 

luta, exigindo que o governo mude 
de postura. Converse com sua 
família, comunidade, no local de 
trabalho, escola, etc. Organize e 
participe do movimento para exigir 
a melhora do transporte público e 
estatal de São Paulo. 

Se tivermos que parar, Alckmin, o Metrô
 e os políticos serão os responsáveis

 A tarifa do metrô subiu 263% nos últimos 15 anos, 
enquanto a inflação foi de 131%.

 O número de funcionários é praticamente o 
mesmo de 15 anos atrás, mas o número de 
passageiros dobrou.

 O valor do rodoanel seria suficiente para construir 
mais 140 km de metrô. Hoje só temos 70 km.

 A expansão do metrô em São Paulo é a mais lenta 
do mundo.

Você sabia que:

Metroviários em ato público por 
melhores condições de transporte

Manifeste-se! Envie mensagem pedindo que sejam atendidas as reivindicações dos metroviários!
Twitter: governo (@geraldoalckmin_)  Metrô (@metrosp_oficial) – coloque no final: #chegadesufoco
E-mail: governo (galckmin@sp.gov.br)  Metrô (shavelleda@metrosp.com.br) com cópia para sindicato@metroviarios-sp.org.br


