
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Vários Sindicatos e a maioria das Centrais Sindicais marcaram 
para hoje o Dia Nacional de Luta. Estão agendados atos, 

paralisações, manifestações e passeatas em todo o País. Participe!

Será um dia para os 
trabalhadores mostrarem 
o seu descontentamento 

com o governo federal que 
não respondeu à pauta de 
reivindicações dos trabalhadores. 
Os metroviários participarão 
das mobilizações deste Dia. 
Estaremos ao lado de várias 
outras categorias no Ato Público 
que será realizado a partir das 
13h, na Praça da República. 

É preciso tomar as ruas 
novamente. Apesar de fi carem 
acuados após as grandes 
mobilizações de junho e julho 
de 2013, os governos federal, 
estaduais e municipais continuam 
atacando os trabalhadores. 

Os salários continuam baixos. 
A saúde, transporte e educação 
continuam abandonados. E 
a corrupção provoca a nossa 
indignação. Todos os dias fi camos 
sabendo de mais detalhes dos 
escândalos dos governos dos 
PSDB no metrô e trens. 

Precisamos barrar o Projeto 
de Lei (PL) 4.330, que escancara 
a terceirização. Se virar lei, o 
projeto vai permitir a terceirização 
sem limites. Os salários e as 
condições de trabalho serão 
precarizados. Nossos empregos 
estão em jogo!

Hoje é Dia de Luta! 
Vamos às ruas! 

Manifestações em junho de 2013 avançaram pelo País e arrancaram conquistas
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Dia Nacional de Luta!

Ato Público, HOJE, às 13h, na Praça da República

       Os trabalhadores querem:
 Fim do Fator Previdenciário
 Redução da jornada, sem redução 

salarial
 Fim do Projeto de Lei 4330, que 

amplia a terceirização
 Reajuste digno para os 

aposentados
 Mais investimentos em saúde, 

educação e segurança
 Transporte público de qualidade
 Reforma Agrária
 Fim dos leilões do petróleo
  Igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres



CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, é alvo de uma grave 
denúncia de corrupção. Um propinoduto foi montado para desviar 

recursos públicos das obras do Metrô e da CPTM. Esse esquema 
existe há vinte anos e atua desde o governo de Mário Covas, 

passando por José Serra e Alckmin, todos do PSDB

Chega de corrupção! 
Fora Alckmin!

Num primeiro 
momento, foi 
estimado que 

R$ 425 milhões saíram 
dos cofres públicos 
para abastecer o 
esquema de corrupção. 
Mas agora os jornais 
já falam que o valor 
desviado chega a R$ 1 
bilhão. 

Enquanto 
os políticos do 
PSDB e empresas 
multinacionais lucram 
com o esquema, o 
povo passa o maior 
sufoco nos trens 
superlotados e com 

falhas cada vez mais 
frequentes. 

Queremos a 
prisão dos corruptos 
e corruptores e a 
devolução de todo 
o dinheiro roubado. 
Com esse dinheiro  é 
possível reduzir as 
passagens e construir 
mais linhas de metrô. 
Os governos do 
Estado e federal não 
devem pagar nada às 
empresas envolvidas 
no cartel da corrupção. 

Vamos dar um 
basta à corrupção! 
Fora Alckmin! 

Sindicato dos Metroviários de SP
Acesse: www.metroviarios.org.br  Facebook: Metroviarios_SP   Twitter: http://twitter.com/Metroviarios_SP

Todo apoio à 
Ocupação Esperança!

A Ocupação Esperança, em Osasco, 
conta com 500 famílias. Apesar das 
visitas diárias das forças policiais, 
a ocupação está se fortalecendo. 

Manifestamos nossa solidariedade 
a essas famílias que cansaram de 
esperar seu direito à moradia das 

mãos do Estado! 

Grito dos Excluídos 
no 7 de setembro

O tema do Grito dos Excluídos deste 
ano é “Juventude que ousa lutar, 

constrói o projeto popular”. O “Grito” 
é uma manifestação popular que 

chama a atenção para as condições 
de crescente exclusão social na 

sociedade brasileira. Será realizado 
no dia 7 de setembro. Concentração: 

PRAÇA DA SÉ, às 10h. Segue em 
passeata até o MUSEU DO IPIRANGA.

Ato em 14/8 contra o propinoduto do PSDB
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