
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

O Sufoco que a 
população passa 
diariamente 

nos transportes com 
superlotação, tarifas altas,  
demora, falhas, deve-se à 
falta de investimento dos 
diversos governos (federal, 
estadual e municipal) no 
setor de transporte sobre 
trilhos (metrô e trem).

Em todos os metrôs do 
Brasil a população sofre 
com esses problemas. 
Igual realidade é 

verificada nos trens. 
Os metroviários e 

ferroviários do Brasil 
estão organizando uma 
campanha de luta por mais 
investimento no setor 
metroferroviário para 
acabar com a superlotação, 
conseguir reduzir a tarifa, 
investir no aumento do 
quadro de funcionários para 
melhor atender a população 
e combater a terceirização e 
a privatização, que ajudam a 
acarretar sucessivas falhas.

para garantir metrô 
e trem estatais, de 
qualidade para todos, 

com tarifa reduzida (social).

Chega de Sufoco

Mais metrô e ferrovia! Menos tarifa!
Tarifas de alguns METRÔS no Brasil

Estado Valor Administração

RJ R$ 3,20 Privada

SP R$ 3,00 Pública e privada

PE R$ 1,60 Pública com 
subsídio

MG R$ 1,80 Pública com 
subsídio

Esse é um dos resultados da PRIVATIZAÇÃO: passagem mais cara!
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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Usuário: 

Metroviários em reunião de negociação com o Metrô

Fotos: Herculano Falcão

Os metroviários estão 
em Campanha Salarial. 
Vamos para a quinta 

negociação e, até agora, não 
houve avanço. No dia 16 de 
maio teremos uma reunião com 
a empresa para tratar de salários 
e benefícios. 

Uma assembleia da 
categoria, no dia 16, vai decidir 
o rumo da campanha. Não 
está descartada a possibilidade 
uma paralisação já que o 
governo estadual tem sido 
completamente intransigente. 

Os ferroviários da CPTM 

também estão em Campanha 
Salarial e o governo estadual 
continua não respeitando os 
trabalhadores. 

Metroviários e ferroviários 
estão juntos na luta pelos seus 
direitos e contra a redução dos 
salários. 

Metroviários e ferroviários 
estão em Campanha Salarial

Um trem 
de metrô 
transporta 
1.800 
passageiros 
equivalente 
a 43 ônibus, 
200 vans ou 
1.200 carros 
particulares.   

Sindicato dos Metroviários de SP
Produção: Sindicato dos Trabalhadores em Empre sas de Transportes  Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado 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. 
Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Figaro. MTb 25.888-SP. Gráfica LWC. 15/05/2012. Tiragem: 40 mil.  

Você está convidado(a) 
a participar do Café 
com o Usuário. Venha 
tomar um cafezinho com 
a gente e saber sobre 
nossas reivindicações e 
propostas. 

CAFÉ COM USUÁRIO:
15/5, terça-feira, às 17h, na 
estação Sé do metrô. Participe!

Você sabia?

Federação Nacional dos Metroviários
FENAMETRO
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