
Até o fi nal do 
ano todas as 

bilheterias 
do Metrô e da 

CPTM serão 
fechadas. Os 

usuários do 
transporte 

público, que 
já enfrentam 
difi culdades, 

serão 
ainda mais 

prejudicados 
com essa 
iniciativa

Com o argumento de 
redução de despesas, 
o governo estadual 

anunciou que todas as 
bilheterias do Metrô e da 
CPTM serão fechadas até o 
fi nal de 2021.

A partir de 2022, a 
compra dos bilhetes QR Code 
será feita exclusivamente 
por meio de aplicativo 
de celular, máquinas de 
autoatendimento e uma rede 
credenciada nos entornos 
das estações.

A utilização do QR Code 
tornou-se um problema para 
os usuários. Com a extinção 
das bilheterias, a situação 
fi cará pior ainda. Além 
disso, a Prefeitura, por meio 
da SPTrans, está difi cultando 
a vida dos usuários do 
Bilhete Único.

ADIAMENTO
A eliminação das 

bilheterias é tão ruim 
para os passageiros que 
o governo teve de adiar o 

fechamento das estações 
Belém (metrô) e Granja 
Julieta (CPTM) de 15/10 
para 22/10. Os usuários do 
sistema já estão sofrendo 
transtornos para conseguir 
entrar nas estações.  

O fechamento das 
bilheterias também 
provocará a demissão 
de muitos trabalhadores 
terceirizados. Essa 
iniciativa só é positiva para 
a empresa que controlará a 
venda do QR Code.
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Filiado à

Fechamento das bilheterias 
PREJUDICA a população! 



1 1 A fome volta ao Brasil A fome volta ao Brasil 
São 20 milhões de pessoas São 20 milhões de pessoas 

em situação de fome e o número em situação de fome e o número 
de pobres e miseráveis multiplica-de pobres e miseráveis multiplica-
se a cada dia.se a cada dia.

2 2 Desemprego Desemprego 
cresceucresceu

São mais de 14 milhões de São mais de 14 milhões de 
desempregados no Brasil. Além das desempregados no Brasil. Além das 
crescentes perdas de direitos trabalhistas. crescentes perdas de direitos trabalhistas. 
Os trabalhadores estão mais vulneráveis, Os trabalhadores estão mais vulneráveis, 
sem os direitos sociais garantidos, desvalo-sem os direitos sociais garantidos, desvalo-
rização do salário mínimo e com menos rização do salário mínimo e com menos 
tempo para as suas famílias. tempo para as suas famílias. 

3 3 Tá tudo caroTá tudo caro 

Os alimentos estão caros. Os alimentos estão caros. 
A conta não fecha. Em algumas A conta não fecha. Em algumas 
cidades, o valor da cesta básica cidades, o valor da cesta básica 
chega a se igualar ao valor do salário. O chega a se igualar ao valor do salário. O 
gás de cozinha e também os combustíveis gás de cozinha e também os combustíveis 
atingiram preços recordes.atingiram preços recordes.

4 4 Cortes na EducaçãoCortes na Educação
Cortes frequentes nas Cortes frequentes nas 

verbas para a educação, ataques verbas para a educação, ataques 
às universidades públicas e à ciência às universidades públicas e à ciência 
brasileira. brasileira. 

5 5 Privatizações das Privatizações das 
empresas essenciaisempresas essenciais

Venda de empresas a preço de Venda de empresas a preço de 
banana. Privatizações de serviços banana. Privatizações de serviços 
essenciais que geram aumento na conta do essenciais que geram aumento na conta do 
povo, como os Correios e a Eletrobrás. A povo, como os Correios e a Eletrobrás. A 
conta de luz já está mais cara e o País corre conta de luz já está mais cara e o País corre 
risco de sofrer um apagão.risco de sofrer um apagão.

6 6 Ataque aos pequenos Ataque aos pequenos 
agricultoresagricultores 

Fim de programas de crédito e Fim de programas de crédito e 
de aquisição de alimentos para a de aquisição de alimentos para a 
merenda escolar. merenda escolar. 

7 7 Desmatamento e abandono Desmatamento e abandono 
do meio ambientedo meio ambiente

O País não tem uma política de O País não tem uma política de 
preservação do meio ambiente. preservação do meio ambiente. 
Recorde de desmatamento na Recorde de desmatamento na 
Amazônia e no Pantanal, estímulo aos Amazônia e no Pantanal, estímulo aos 
garimpeiros que atacam os povos indígenas.garimpeiros que atacam os povos indígenas.

8 8 Desmonte de Desmonte de 
políticas públicaspolíticas públicas

Povo negro sofre com o desmonte Povo negro sofre com o desmonte 
de políticas públicas de combate ao racismo, de políticas públicas de combate ao racismo, 
além do governo Bolsonaro estimular além do governo Bolsonaro estimular 
ataques e ódio ao povo negro.ataques e ódio ao povo negro.

9 9 Desmonte na CulturaDesmonte na Cultura
Ataques frequentes que Ataques frequentes que 

tentam calar e censurar a arte e tentam calar e censurar a arte e 
a imprensa brasileira. Bolsonaro a imprensa brasileira. Bolsonaro 
tem no centro do governo uma tem no centro do governo uma 
indústria de desinformação.indústria de desinformação.

10 10 Descaso com o SUS e Descaso com o SUS e 
com a pandemiacom a pandemia

Em meio à pandemia, Bolsonaro Em meio à pandemia, Bolsonaro 
corta recursos e insumos do SUS, corta recursos e insumos do SUS, 
deixando milhares de pessoas com deixando milhares de pessoas com 
outras doenças, como câncer, sem outras doenças, como câncer, sem 
tratamento. Bolsonaro é o maior responsável tratamento. Bolsonaro é o maior responsável 
pelas mortes de quase 600 mil brasileiros e pelas mortes de quase 600 mil brasileiros e 
brasileiras vítimas de Covid-19.brasileiras vítimas de Covid-19.
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Em defesa da vida, do emprego 
e das liberdades democráticas 
e contra as privatizações

PARA O BRASIL SE 
LIVRAR DE BOLSONARO10 MOTIVOS10 MOTIVOS10 MOTIVOS10 MOTIVOS PARA O BRASIL SE 
LIVRAR DE BOLSONARO


