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COM A PRIVATIZAÇÃO SUA
TARIFA VAI AUMENTAR

O

candidato forasteiro
ao governo, Tarcísio
de Freitas, já falou
que adora as privatizações
e apontou sua mira para os
serviços metroferroviário, a
Sabesp e o Porto de Santos.
Na contramão do mundo,
Tarcísio – que conta com o
apoio de Rodrigo Garcia –
quer completar o projeto
privatista dos tucanos e a

consequência disso será
a explosão da tarifa que
poderá́ chegar a R$ 6,01.
Não bastou o aumento
da comida, da gasolina
e da energia. Agora eles
querem aumentar a tarifa do
transporte.
Contra essa real
ameaça, os metroviários
e metroviárias de São
Paulo, organizados, estão

SEM AUMENTO DO SALÁRIO
MÍNIMO, MISÉRIA VAI
AVANÇAR
O presidente Jair Bolsonaro confirma declaração
de seu ministro Paulo Guedes de que dará calote no salário mínimo e nas aposentadorias.
Com esse anúncio, o cenário de mais quatro
anos de governo de Jair Bolsonaro aponta para
o aprofundamento da miséria e do desalento. A
cruel proposta está sendo construída quando
mais de 33 milhões passam fome e a carestia
dos alimentos é a maior dos últimos 28 anos.
Desvalorizar o salário, as aposentadorias e as pensões é tirar o que sobrou de
comida da mesa do povo, é negar o remédio
ao aposentado.

em luta pela defesa do
patrimônio de São Paulo e
do Metrô público, contra as
privatizações e em DEFESA
DE UMA TARIFA JUSTA.

Terceirização
ameaça a
segurança dos
passageiros
Sem pensar nas consequências para os trabalhadores e a população, a direção do Metrô e o governo Rodrigo Garcia vão terceirizar
os serviços de manutenção
da via permanente.
A decisão do governo
estadual não só ameaça a
segurança de todo o sistema,
como amplia as falhas. Ou
seja, essa decisão irá atrasar a vida dos passageiros
e passageiras e comprova o
total descompromisso do governo com a população.
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13 MOTIVOS
PARA NO DIA 30 DE OUTUBRO VOCÊ VOTAR
PELA VIDA E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO
DE SÃO PAULO E DO BRASILEIRO

1

Contra o congelamento dos salários e
aposentadorias defendido por Bolsonaro, pelo reajuste do salário e das aposentadorias acima da inflação.
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Imposto de renda
zero para quem ganha até 5 mil
Contra a privatização da Sabesp, Metrô, CPTM e Petrobrás.
Defesa e melhoria
dos serviços públicos e combate às
terceirizações nas
empresas públicas.
As mulheres recebem em média 20,5%
menos que os homens. Isso tem que
acabar. Salário igual
para Trabalho igual.
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Ampliação e aprimoramento das cotas
raciais e sociais nas
universidades públicas. A juventude da periferia tem o direito
de sonhar com um futuro melhor.

7

Chega de mortes e
violência contra as
mulheres! Por mais
investimentos nos
programas de proteção às mulheres e
combate ao assédio e à exploração sexual.
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Fortalecimento e
investimento no SUS,
para uma saúde digna para o povo brasileiro.
Plano de obras públicas para geração
de empregos.
Manutenção e melhoria do Auxílio de
R$ 600 reais.
Programas e políticas de respeito à
vida, dignidade e à
cidadania da população LGBTQIA+
Direitos trabalhistas
para os trabalhadores de aplicativos.
Plano de renegociação das dívidas
para limpar o nome
do SPC.

Pelo exercício da democracia,
passe livre já!
O Sindicato dos Metroviários e Metroviárias
subscreve a luta de vários movimentos em defesa do
passe livre em todo o sistema de transporte público
nas eleições deste domingo (30).
A direção do Sindicato assinou ofício cobrando
da Prefeitura de São Paulo um posicionamento pela
isenção da tarifa, de modo a garantir o acesso ao voto
de toda a população.
Até esta segunda (24), ao menos 18 capitais e mais
de 30 cidades do país já adotaram o passe livre para
2° turno após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar
maioria para autorizar a medida no dia 19 de outubro.
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