
Transport  Workers  International 
Meeting Against Privatization 
July 1-3 São Paulo

The  metro  workers  union  of  Sao  Paulo,  who 
represent labor in Sao Paulo subway is calling 
an international meeting to address issues of 
privatization in the transport system, whether 
it  is  transfer  of  ownership  to  private 
companies, Public-Private Partnership or long-
term concessions – and their effect on both the 
quality of transport and labor rights. 

On  top  of  learning  from  each  other's 
experience on privatization and casualisation, 
international solidarity will be addressed.

The meeting is scheduled for July 1-3, 2016 in 
the  São  Paulo  Metro  Workers  Union 
headquarters, which is the place where historic 
battles  for  labor  rights  and  against 
privatization have been held.

Labor leaders and rank-and-file activists of all 
means of transport including rail, road, air and 
sea  –  are  invited  to  join  and  to  endorse  it. 
Please submit documents and video to provide 
a report on your struggles on these issues. All 
proceedings will be streamed live on a channel.

Also  please  register  with  us  from  January  4 
through May 16, 2016.

Any further information, please contact us at: 
sindicato@metroviarios-sp.org.br

Solidarity forever!!

Altino de Melo
Sao Paulo Metro Workers Union – president

São Paulo, December 21, 2015

Encontro  Internacional  de 
Trabalhadores  e  Trabalhadoras  de 
Transporte contra a Privatização de 1 
a 3 de julho em São Paulo

O sindicato  dos  metroviários  de  São  Paulo  está 
chamando  um  Encontro  Internacional  para 
discutir  a  privatização  nos  transportes  seja  a 
venda para o  setor  privado,  a  parceria  público-
privada  ou  concessões,  e  seus  efeitos  sobre  a 
qualidade dos transportes, e sobre os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras.

Além da troca de experiências sobre os processos 
de  privatização  e  precarização,  vamos  discutir 
formas de construir a solidariedade internacional.

O Encontro está marcado para 1 a 3 de julho de 
2016, na sede do sindicato em São Paulo, que é o 
local  de  batalhas  históricas  pelos  direitos 
trabalhistas e contra a privatização.

Dirigentes e ativistas sindicais de todos os meios 
de  transporte  –  metro-ferroviário,  sobre  rodas, 
aéreo ou marítimo – estão convidados a apoiar e 
participar. Todo material impresso e vídeo sobre o 
tema  devem  ser  enviados  para  que  possamos 
gerar um relatório das lutas contra a privatização. 
O Encontro  será transmitido ao vivo através do 
canal do sindicato.

As inscrições serão de 4 de janeiro a 16 de maio 
de 2016.

Mais  informações  através  do  e-mail: 
sindicato@metroviarios-sp.org.br

Saudações sindicais,

Altino de Melo
Presidente do Sindicato dos Metroviários de São 
Paulo

São Paulo, 21 de dezembro de 2015

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários  e em
Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo
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