
GREVE amanhã

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

A greve dos metroviários 
será realizada amanhã 
(5/6). Reafi rmamos 

nossa intenção de liberar as 
catracas nesse dia, em vez de 
paralisar as atividades. 

O governador Alckmin, 
no entanto, negou essa 
possibilidade. O principal 

argumento  é que o Metrô 
perderia dinheiro com o 
transporte gratuito dos usuários. 
Dessa forma, fi ca claro que o 
governo não se preocupa com a 
população. 

Além de negar a 
catraca livre, a direção do 
Metrô ameaçou demitir os 

funcionários, caso a população 
viaje sem pagar no dia 5/6. 

A luta dos metroviários 
é a mesma dos passageiros 
do metrô: queremos o fi m do 
sufoco diário, da superlotação,  
mais contratação de 
funcionários e valorização do 
trabalhador.
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Corrupção no Metrô
Enquanto os trabalhadores 

não são ouvidos, o governo 
estadual se afunda na corrupção. 
O Ministério Público de São 
Paulo pediu à Justiça que as 11 
empresas envolvidas no escândalo 
de corrupção (o chamado cartel 
do Metrô ou Propinoduto Tucano) 
devolvam R$ 2,5 bilhões aos cofres 
públicos. 

Com esse dinheiro, seria 
possível mais de um ano de catraca 
livre em benefício à população. 

Em caso de greve, contamos 
com o apoio dos usuários do 
metrô e da população. 

Por um transporte público e 
de qualidade!

Trabalhadores também 
lutarão na Copa

O Sindicato dos Metroviários de SP e várias entidades, 

entre elas CSP-Conlutas, Juntos, Anel, Condsef, Feraesp, 

movimentos sociais e sindicatos, vão realizar um ato para 

lutar por transporte, saúde, educação e moradia, pois 

nunca são prioridades para os governos. Com os altos 

custos da Copa isso se torna mais gritante. 

Assim, chamamos todos a unificar as lutas nesse ato. 

 12/6 (quinta-feira), 10h, Concentração 

no Sindicato dos Metroviários
Rua Serra de Japi, 31 – Tatuapé

Entre as estações Carrão e Tatuapé do metrô 
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