
DIA NACIONAL DE LUTAS

O metrô de Minas Gerais (CBTU) foi privatizado a preço de 
banana, no apagar das luzes do governo Bolsonaro

Parlamentares, 
sindicatos e a 
Federação dos 

Metroviários reivindicam 
ao governo Lula que 
cancele a privatização do 
metrô de Belo Horizonte 
(MG), entregue por 
Bolsonaro à iniciativa 
privada, no apagar das 
luzes de seu governo, em 
22/12/2022.

Via (i)Mobilidade é um atraso!
Transporte não 

é mercadoria e deve 
permanecer sob administração 
do Estado. A privatização 
mostrou seu fracasso nas 
Linhas 8 e 9 de trens, que 
prestam um péssimo serviço 
prejudicando a população de 
São Paulo e cidades vizinhas, 
devido à gestão da 
Via(i)Mobilidade/CCR. 

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
da CBTU de Minas Gerais

14/2

A categoria 
metroviária 
decidiu, em 
assembleia, 

que poderá paralisar suas 
atividades na quarta-feira 
(15/2), reivindicando concurso 
público com contratação 
emergencial e que o Metrô pare 
as terceirizações. A categoria 
reivindica o pagamento das 
progressões salariais devidas 
pela empresa e um abono salarial, 
referente ao resultado obtido nos 
três anos de pandemia, nos quais 
o metrô não parou.

METRÔ PODE 
PARAR na
 4ª FEIRA (15/2)
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TERÇA-FEIRA

Hoje, 14/2, é o Dia Nacional de Lutas Contra 
a Privatização do Metrô de BH. Em vários 
Estados serão realizadas manifestações 
contra a entrega do patrimônio público!
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Sua conta de água vai 
fi car mais cara!
No Rio de Janeiro, Manaus e 
Maceió a água foi privatizada e 
o resultado foi a explosão das 
contas de água, inclusive das 
tarifas sociais. 

Com a privatização, 
nossa água deixará de 
ser um direito, para ser 
lucro
Vale lembrar que na crise hídrica 
de 2014-2015 e durante a crise 
de Covid-19, a Sabesp priorizou 
o serviço e a população. Se 
fosse uma empresa privada  sua 
prioridade seria garantir os lucros 
dos acionistas. 

A Sabesp é uma 
empresa lucrativa e se 
posiciona como uma 
referência no mundo
Além de produzir 
ciência e tecnologia 
para o setor de 
de saneamento a 
Sabesp, sozinha, 
é responsável por 
cerca de 30% do 
investimento em 
saneamento básico 
realizado em todo o 
Brasil.

Não caia na conversa de Tarcísio 
de Freitas! A Sabesp é nosso 
patrimônio!

3     motivos para ser contra a 
privatização da Sabesp!

Tarcísio de Freitas quer privatizar a 
Sabesp! E voocê vai pagar essa conta!
Eles privatizaram a Eletrobras e sua conta de energia 
explodiu! Agora, eles querem privatizar a Sabesp!
Fique esperto! Se a Sabesp cair na lógica do mercado sua 
conta vai aumentar e o serviço piorar!

Água e energia não são mercadoria!

Diga não à privatização!Diga não à privatização!Diga não à privatização!


