
O Sindicato dos Metroviários 
de São Paulo repudia a 
atitude servil do governo 

Alckmin, de alterar o projeto original 
da construção da estação Angélica 
da Linha 6 – Laranja, sucumbindo 
à exigência de uma ínfima parte 
de moradores e comerciantes que, 
movida pelo preconceito, recusou o 

metrô no bairro.
Por causa disso, milhares de 

pessoas que trabalham e residem 
nas imediações serão prejudicadas.

Nos somamos à luta 
dos moradores, estudantes 
e trabalhadores da região, e 
reafirmamos nossa defesa do metrô 
público, estatal e de qualidade.

Sindicato dos Metroviários de São Paulo

Metroviários no “churrascão da gente 
diferenciada”, junto com a população,  

por mais metrô e contra a discriminação!

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Todos juntos! Por mais metrô e mais direitos!

Décadas de atraso e descaso 
 do governo geram superlotação

Com o ritmo de construção do metrô 
de São Paulo, seriam precisos, no mínimo, 
60 anos para alcançar os 200 quilômetros 
de metrô necessários para atender a 
população atualmente.

Em Barcelona foram construídos 80 
quilômetros de metrô em 5 anos, e na 
China, a média de construção foi de 30 
quilômetros por ano.

Atraso do nosso metrô
l Metrô do México – desde 1967 até 2000:  

200 km

l Metrô de São Paulo – desde 1968 até hoje: 
 70 km

Expansão do Metrô
l Média histórica de construção do metrô de 

São Paulo: menos de 2 km/ano (até 2010)

l Média histórica do metrô do México: 6 km/
ano (até 2000)



CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Nós, metroviários, estamos em campanha salarial reivindicando 
mais transporte público, estatal e de qualidade e pelos direitos dos 
trabalhadores.

Chega de sufoco!

l Ampliação da rede de metrô estatal;
l Subsídio do Estado para diminuição do valor da tarifa;
l Recomposição do quadro de funcionários;
l Melhoria nas condições de trabalho dos metroviários;
l Reconhecimento, com reposição salarial, dos metroviários;
l 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!

Metroviários em Campanha 
Salarial por MAIS metrô!

 

*IPC-FIPE 1996-2011

Quanto deveria ser a  PASSAGEM
 só com a INFLAÇÃO

Ônibus R$ 1,50
Metrô/ 

Trem
R$ 1,84

Valor da PASSAGEM

Ônibus Metrô/Trem
1995 R$ 0,50 R$ 0,80

2011 R$ 3,00 R$ 2,90

Transporte: preços nas alturas

 Quanto você PAGA A MAIS na PASSAGEM

Ônibus R$ 1,50
Metrô/ 

Trem
R$ 1,06

Transporte de São Paulo éTransporte de São Paulo é
um dos mais caros do mundo
Os governantes estão privando a população 

de seu direito ao transporte, por conta da alta 
tarifa e do distanciamento  do metrô e trens das 

periferias da cidade.


