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NÃO ao aumento da tarifa
A partir de 6/1, passagens de metrô,
ônibus e trens passarão a custar
R$ 4,25 em São Paulo. Em tempos de
crise, os governantes deveriam diminuir
as tarifas. Mas a prefeitura e o governo
estadual não estão preocupados com as
necessidades da população

T

odo ano a história se
repete. A prefeitura
e o governo estadual
aproveitam o clima de
festas e aumentam a tarifa
do transporte público. O
aumento é a conﬁrmação
de que as autoridades
estão se lixando para os
usuários do transporte
público.
Passamos por uma
grande crise econômica,
com muito desemprego.
Parte da população está na
informalidade e não tem
vale-transporte. Ou seja,
terá de pagar o valor total
da tarifa.
Os governos municipal
e estadual ainda não

informaram como o
reajuste funcionará para
a integração entre ônibus/
trens e para os estudantes.
Os governos deveriam
investir e aumentar os
subsídios aos transportes.
Mas, ao contrário, retiram
investimentos e aumentam
a tarifa com índice acima
da inﬂação. Os governos
municipal e estadual vão
tornar a vida de milhões
de pessoas ainda mais
difícil. Precisamos
unir os usuários, os
trabalhadores do setor
de transportes e os
movimentos sociais
para lutar e barrar este
aumento!

Queremos METRÔ na Brasilândia, já!

Transporte precisa de
mais investimentos!
A população precisa de mais transporte público, estatal
e com qualidade. A
expansão do sistema metroferroviário
é muito lenta e não
acompanha as necessidades dos usuários. Precisamos de

mais investimentos no
transporte, mas o que
está acontecendo é o
contrário.
As obras da Linha
6-Laranja, que deveria
ligar a Brasilândia até
a estação São Joaquim
da Linha 1-Azul, estão
paradas há mais de 2

anos. A chegada da Linha 15-Monotrilho até
a Cidade Tiradentes
não passou de promessa. A chegada da
Linha 18-Metrô até as
cidades do ABC também. Mais uma prova
da “despreocupação”
das autoridades.

Os metroviários e metroviárias desejam a toda população Boas Festas!
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