
  

Todos os dias milhões de pessoas se deslocam pela cidade. São as maiores contribuintes 
do transporte coletivo, gastam mais de 26% de sua renda e também 1 hora na ida e na 
volta do trabalho todos os dias*. Se elas têm uma relação cotidiana com a cidade, é um 
absurdo cobrar passagem, ainda por cima a um preço exorbitante. Isso as impede do 
acesso à saúde, lazer e cultura por não ter como se locomover além do expediente de 
trabalho. Muitos patrões se recusam a contratar moradores de regiões distantes dos locais 
de trabalho, para não pagar o vale-transporte, levando trabalhadores a usar falsos 
comprovantes de residência e se deslocar do próprio bolso. Isso gera desemprego para 
muitos que não podem arcar com tais custos. O aumento nas tarifas só vai piorar essa 
situação.  
Os ônibus vão para 3 reais, anunciados pela prefeitura. Ocorrido durante toda a política 
de isenção de impostos aos empresários do transporte, como os 50% descontados do 
IPVA nos ônibus. Eles têm seus lucros com as tarifas, que só aumentam (60% acima da 
inflação desde 1995*) e é a principal fonte de custeio. Garantem-se na "economia de 
escala", onde os aumentos servem para pagar o encarecimento dos materiais necessários 
para o funcionamento do sistema. Com a diminuição do número de passageiros, o lucro 
reduz, pressionando por outros aumentos e assim temos o “ciclo vicioso das tarifas”. Só 
no Brasil são 37 milhões de pessoas que estão excluídas do transporte público, fazendo 
seus deslocamentos a pé. 
Como romper com isso? Defendemos a Tarifa Zero, com o sistema completamente 
custeado pelo poder público (evitando um sistema que precisa funcionar na 
lucratividade das empresas). Até lá, seguiremos lutando pelo fim da exclusão de 
milhões de pessoas do transporte público! 
Não vamos aceitar! Na luta contra todos os aumentos até que a TARIFA BAIXE A 
ZERO! CONTRA OS AUMENTOS DE ÔNIBUS E TREM! 

*Dados do IPEA 
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