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Chega de Sufoco! Fora as 
máfi as dos transportes!

No dia 14 de agosto 
estaremos nas ruas por outro 
transporte. Não podemos 
mais aceitar que ele seja 
dominado por interesses 
privados. Os escândalos do 
governo Alckmin de desvios 
de verba, os cartéis, os 
descarrilamentos e o sufoco 
dos usuários e trabalhadores 
só demonstram que o 
transporte é tratado como 
mercadoria e não de acordo 
com as nossas necessidades

Os problemas do 
transporte vêm da 
forma como ele é 

organizado. Hoje, sua gestão é 
voltada para o lucro e não para 

os interesses de quem trabalha 
e o usa cotidianamente. 

A corrupção é uma 
das faces da utilização dos 
transportes para garantir a 

transferência do dinheiro 
público para os empresários. 
A outra face são as Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) 
utilizadas tanto pelo governo 

Alckmin quanto pelo 
governo Dilma. Não existe 
corrupção maior que utilizar 
investimentos públicos para 
lucros privados.
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Transporte não é mercadoria!  
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30 de agosto:
 Dia Nacional 

de Paralisação

P or isso, o sufoco não vai 
passar com uma simples 
troca de governos e sim 

através da luta dos trabalhadores e 
usuários, conquistando a gestão do 
transporte.

Em junho, trabalhadores e 
usuários mostraram que vale a 
pena lutar. Impedimos que o lucro 
dos empresários passasse por cima 

de nós. O ato do dia 14 de agosto 
é mais um dentro dessa luta, do 
protagonismo dos trabalhadores. 

Chega de sufoco, 
chega de corrupção: 
trabalhadores 
e usuários por 
um transporte 
público, estatal e 
de qualidade! 

No sentido de 
unificar as lutas dos 
trabalhadores, que 
organizaram o 11/7 
(Dia Nacional de Luta), 
e da juventude, que 
protagonizou as grandes 
mobilizações  de junho, 
somando-se ao Ato do 
dia 14 de agosto está 
sendo convocado pelas 
Centrais Sindicais o Dia 
Nacional de Paralisação, 

em 30 de agosto. 
O Dia Nacional de 

Paralisação será marcado 
pelas reivindicações 
dos trabalhadores, 
incluindo a luta por 
um transporte público, 
estatal e de qualidade e 
mais investimentos em 
educação e saúde pública, 
além de outras pautas. 
Os metroviários também 
estão nessa luta. 

Nosso sufoco só vai passar quando o controle 
do transporte for dos trabalhadores e usuários. 
Só quem vive o transporte todo dia sabe como 
organizá-lo de acordo com as suas necessidades

Abaixo a corrupção! 
Abertura da caixa-
preta dos transportes. 
Prisão dos corruptos e 
corruptores. Expropriação 
dos bens e devolução do 
dinheiro para o transporte 
público. Suspensão 
imediata da licitação da 
Linha 6.

Fim das privatizações 
(diretas, concessões e 
PPPs). Estatização do 
Metrô, trens e ônibus.

Redução da tarifa, rumo à 
tarifa zero.

Passe livre.

Fim das terceirizações. 
Manutenção e operação 
100% estatais.

Contratação de mais 
funcionários para: 
ampliação do horário de 
funcionamento, Metrô 24 
horas aos domingos e 
feriados. 

Gestão do transporte 
conduzida por 
um Conselho de 
Trabalhadores e Usuários, 
sem empresários. 

Retorno da integração nos 
terminais e pela integração 
plena com a EMTU. 
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