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Participe da segunda manifestação contra o 

aumento das tarifas do transporte. Hoje, a partir 

das 17h, na Praça do Ciclista, na avenida Paulista. 

R$ 4,30 é roubo!

É hoje! Ato contra o 
aumento das passagens 

O governador Doria 
e o prefeito Covas 
aumentaram as 

passagens do metrô, trem 
e ônibus para R$ 4,30. 
Prova de que eles não 
estão preocupados com a 
população, que já paga caro 
pelo transporte público. 

Vivemos uma crise 
econômica. Para quem 
está empregado, qualquer 

centavo faz falta para pagar 
aluguel, alimentação e 
outras despesas. Para os 
desempregados, o aumento 
signifi ca nem sair de casa 
para procurar uma trabalho. 

Precisamos realizar 
uma grande manifestação 
para demonstrar que 
não aceitamos mais esse 
reajuste. Todos contra o 
aumento!
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Tarifa deveria baixar 

HOJE, a partir das 17h, na Praça do Ciclista (avenida Paulista)

1994 ................ R$ 0,50  ................R$ 0,60
2019 ........................ em torno de R$ 2,80

ÔNIBUS METRÔ e TRENSTARIFA 
DE ACORDO COM A 

INFLAÇÃO
ACUMULADA
NO PERÍODO

R$ 4,30, NÃO!
Ato contra o aumento

De acordo com a infl ação acumulada, a tarifa do 
ônibus, que era de R$ 0,50 em julho de 1994, deveria ser 
de R$ 2,80 hoje. A passagem do metrô era de R$ 0,60 em 
1994 e, seguindo o mesmo critério, custaria um pouco 
mais que R$ 2,80. Se houvesse subsídio, as passagens 
seriam menores ainda. Em vez de aumentar ainda mais, 
as passagens deveriam baixar! 


