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E o governador Alckmin (PSDB) 
ainda aumenta a tarifa

 E-mail da Ouvidoria do Metrô: ouvidoria@metrosp.com.br  Twitter do governador: @geraldoalckmin_ 
 E-mail do governador: galckmin@sp.gov.br  Twitter do governo estadual: @governosp Proteste!

Faltou investimento para a ampliação 
do sistema metroferroviário durante 
décadas. A cidade cresceu, mas o Metrô e 

a CPTM não acompanharam esse crescimento, 
levando à superlotação dos trens. Também faltou 
investimento para modernizar os trens; falta, por 
exemplo, ar-condicionado na maioria dos trens. 

O aumento da tarifa não vai servir para 
melhorar esse quadro. O Metrô precisa ser 
subsidiado para crescer muito mais e atender 
melhor a população. Além disso, o preço das tarifas 
prejudica a todos, principalmente os mais pobres. 
Até os metrôs de Nova Iorque, Londres e Paris são 
subsidiados.

Chega de Sufoco! Diga não ao 
aumento da tarifa!

Quanto deveria ser a PASSAGEM  
só com a INFLAÇÃO Metrô/Trem R$ 1,84*

Aumento da tarifa 
COMO ERA COMO FICOU

Até SÁBADO: DOMINGO

Metrô/CPTM  
R$ 2,90

+ 3,45% = R$ 3,00

Linha 5  
R$ 2,80

+ 7,14% = R$ 3,00

Bilhete Único 
R$ 4,49

(Integração/
Metrô/ônibus)

+ 3,56% = R$ 4,65

FIQUE 
POR 

DENTRO!

Calor de matar, metrô lotado!Calor de matar, metrô lotado!

Metrô não cumpre 
acordo com metroviários!

Os metroviários foram surpreendidos 
com a ameaça de redução do valor da 
Participação nos Resultados (PR) de 

2011. A empresa quer romper um acordo sobre 
a PR fechado em maio do ano passado. 

O Metrô alega que houve uma queda 
da satisfação dos usuários por causa da 
superlotação. Mas o metroviário não é culpado 
por isso. Ao contrário. Atendemos hoje mais de 
quatro milhões de usuários por dia com quase 
o mesmo número de funcionários de cinco anos 
atrás, no limite, no sufoco. 

Para ter o acordo cumprido, os 
metroviários estão em Estado de Greve. 

*IPC-FIPE julho/1996 a jan./2012

Quanto você
 PAGA A MAIS: R$ 1,16
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