
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Ato na avenida Ipiranga com São João, às 10h

O caso do nosso Metrô 
é gritante. Do lado 
de cima, explode o 

escândalo do Propinoduto 
Tucano envolvendo membros 
do governo e da alta cúpula do 
Metrô e da CPTM, enquanto 
do lado de baixo os usuários 
e os funcionários penam com 
o SUFOCO cotidiano nos 
transportes públicos.

Os metroviários, junto 

com outros trabalhadores 
e  movimentos sociais, lutam 
contra esta situação. As nossas 
condições de trabalho dependem 
da satisfação do usuário, por isso 
estamos juntos.

Nossa Campanha Salarial 
coincide com esta luta e estamos 
exigindo do governo mais 
investimentos na expansão do 
sistema e redução da tarifa. 
Queremos negociar questões 

que melhorem as condições de 
trabalho.

  Estamos pedindo uma 
reunião com o governo Alckmin 
para o dia 15 de maio. Até agora 
só obtivemos negativas. 

Vamos fazer um ato 
público no dia 15, a partir 
das 10h, em frente ao Hotel 
Marabá (avenida Ipiranga, 
757) onde estão ocorrendo as 
negociações com o Metrô. 

Chega de SUFOCO , ASSÉDIO e CORRUPÇÃO!

15  de maio: Dia de luta dos 
metroviários!

Transporte “Padrão Fifa”!
Campanha Salarial 2014

Cartão vermelho para 
Dilma e Alckmin! 

Enquanto os governos 
desperdiçam bilhões 
com a Copa e corrupção, 
o povo brasileiro carece 
de transporte, saúde, 
moradia, educação e 
segurança. 
Por isso, vamos lutar 
agora e também 
na Copa
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Movimentos Sociais e 
transporte público em luta
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Manifestação pela melhoria nos transportes

Na semana 
passada, os 
rodoviários 

do Rio, Belém, 
Florianópolis, ABC 
e Campinas fizeram 
greves por seus direitos. 
Em nível nacional, 
os metroviários estão 
lutando contra a 
privatização da CBTU. 

Nesta quinta 
feira, dia 15, São 
Paulo promete ser 
o palco desta luta. 
Ferroviários da 
CPTM e rodoviários 
da capital prometem 
parar por aumento real 

e os metroviários farão 
dia de luta.

Também para o dia 
15 está marcado um 
grande ato contra os 
altos gastos da Copa 
Mundo no final da tarde 
na Praça do Ciclista, na 
avenida Paulista. 

Em todo o País 
estão sendo realizadas 
manifestações contra o 
dinheiro gasto na Copa 
do Mundo, que deveria 
ser utilizado para os 
serviços públicos 
(transporte, saúde, 
educação, habitação e 
segurança). 

Chega de violência 
e assédio contra 
as mulheres!

Você é a favor da criação de vagões exclusivos para as mulheres durante  
os horários de pico para proteger as mulheres da violência? 
Acesse: https://www.facebook.com/sindicatodosmetroviariosdesaopaulo/app_315624978481512  Participe!

Participe 
da enquete


