
O vereador Paulo 
Bufalo protocolou um 
projeto de lei na Câmara 
Municipal de Campinas 
que cria o programa de 
transporte gratuito para 
desempregados. 

A proposta prevê 
que o benefício seja 
concedido a pessoas 
desempregadas há 
mais de 60 dias, que 
comprove não ter 
obtido renda no mês e 
resida em Campinas.

O beneficiário receberá 
um cartão com 30 
viagens que deverá ser 

utilizado exclusivamente 
em dias úteis e renovado 
mensalmente junto à 
Secretaria Municipal 
de Transporte.

Neste momento de 
aumento do custo 
de vida, inflação de 
combustíveis e alimentos, 
se torna cada vez mais 
difícil e custoso utilizar 
o transporte público, 
fazendo com que 
muitas oportunidades 
sejam perdidas.

Além disso, Campinas 
cobra uma das tarifas 
mais caras do Brasil, 

oferecendo um serviço 
de baixa qualidade. Esse 
serviço, que deveria ser 
um direito, foi capturado 
por interesses privados 
e atende a lógica dos 
lucros das empresas.

Temos que enfrentar 
esses problemas e 
lutar por um transporte 
público de qualidade e 
contra as altas tarifas.

E também é dever do 
poder público apresentar 
propostas que amenizem 
os impactos da crise 
econômica sobre 
a população.
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Combater
o desemprego
e a pobreza
em Campinas

O governo Bolsonaro 
é uma tragédia para o 
povo brasileiro. A política 
econômica e o desprezo 
pelas políticas sociais 
agravam a pobreza, 
recolocam o Brasil no 
mapa da fome e levam 
milhões ao desemprego. 

Nosso país tem hoje 
cerca de 14 milhões de 
desempregados, que 
precisam escolher entre 
comer ou pagar uma 
passagem de ônibus na 
busca por uma vaga de 
emprego.

O auxílio emergencial 
acabou, mas a pandemia 
e suas consequências 
ainda se mantém. 

A responsabilidade 
dessa situação não pode 
ser jogada nas costas 
do nosso povo. Por 
isso, temos denunciado 
o governo Bolsonaro e 
mobilizado para mudar 
esse triste capítulo da 
história do nosso país. 
Ao mesmo tempo, é 
necessário políticas 
sociais que possam 
contribuir a amenizar

essa situação.

A adoção do um 
programa de transporte 
gratuito para pessoas 
desempregadas no 
âmbito do município 
é um importante 
meio de auxiliar as 
pessoas em situação de 
desemprego, para que 
custo de deslocamento 
não se torne mais 
um empecilho à sua 
realocação profissional 
e para que diminua o 
comprometimento de sua 
renda em momento difícil.

Apoie essa iniciativa: 
bit.ly/PasseGratuitoParaDesempregadosEmCampinas
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